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TAVŞA N LA R DA PERiTONEAL ADEZYON LAR IN ÖNLE NMESiNDE
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Researching the Elfec ts of Met hylprcd nisolone (MP) and Dimethyl Sul phoxide
(D 1S0) on the Prevention of Peritoncal Adhesions in Rabbits
Özel: Çalışma , tavşanlarda peritoneal adezyonların önlenmesinde melilprednisolon (MP) ve dime til sultoks it
(DMSO)'i n etk ilerinin değerlend iri lmesi amacıyla yapıld ı. Çalışmada 36 adettavşan kullanıld ı . Tavş a n l ar 12'Ii 3 gruba
ayrı ld ı. Her gruptaki hayvana med ian taparotomi uygu landı . Sol tarafta peritona 6-8 long itudinal ensizyon yapı ldı . Sağ
tarafta per itond an yaklaş ık 1x2 cm 'lik bir alan uzaklaştırıldı. Operasyonu takip eden 5 gün 1. gruba (kontrol) 5 ml/kg
serum fizyolojik, 2. gruba 5 mllkg serum fizyolojik ve 15 mg/kg methilprednisolon, 3. gruba 5 ml/kg serum fizyoloj ik ve
1 glkg dimetil sultoksit intraperiloneal olarak uygulandı. On dört gün sonra her üç gruptaki tavşanlarda adezyonları değe rl e n di rm e k için paramedian laparotomi u ygulandı ve adezyonların durumu ve derecesi araştırıldı. Histoloj ik araş
t ı rmal ar için defekt oluşturulan bölgelerden biopsi örnekleri alınd ı. Sonuç olarak, MP ve DMSO'in peri tonea l ad ezyon l arın oran ve de reces ini serum fizyolojik grubuna göre an lamlı şekilde azalttığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: Tavşan, Adezyon, Met ilprednisolon , Dimetil Sulfoksil.
Summary: The purpose of the study was to evaluate the effect of methylprednisolone (MP) and dimethyl sulphox ide
(DMSO) on the preventio n ot per itoneal adhesions in rabbits. Thirtys ix rabbits were used. The rabb its divided into
three groups, each hav ing 12 rabb its. In all rabb its in three groups, midline laparotomies were applied. Slx- eigh t longitudinal incision were ma de on the left per itoneal surface. Area that 1x2cm , was exc ised from the right pe riton eal surface. Group 1, 2, and, 3 were intraperitoneally adm inistered 5 ml/kg of the physiologycal saline (O.9%NaCI solut ion) ,
15 mg/kg methylprednisolone in 5 ml of the phys iologycal saline, and 1 glkg dimethyl sulphoxide in 5 ml ol the physlolo gycal saline respectively lo llow ing the laparotomy , and injections were continued lor 5 days after laparotomy. Fourteen days after surgery, all rabbits underwent via aparamedian incision in order to evaluate whether the presence
and extend ol the adhes ions . In the delective areas were taked the biopsy samples from the hystologic research s.
The results suggest that the MP and DMSO used in this study significantly decrease the incidence and deg ree of peritone al adh esions whe n com pared to the saline group.
Key Words : Rabb it, Ad hes ion, Methylprednisolone , Dimet hyl Sulphox ide .
Giriş

Embriyonik dönemin ilk haftalarında gelişmeye
ve karın boş luğunu kaplayan ser öz
membrana periton ad ı verilir. Periton yüzeyini tek
tabaka halinde s ıra lanmış mezotel hücreleri o luş
turur. Mezotelin altındak i derin tabakada kan damarları , kollajen ve elastik lifler, yağ ve retikulum
hücreleri ile makrofajla rı içeren gevşek bağ dokusu
bulunur. Peritonun iki önemli öze ll iğ i vardır. Bunlardan ilki çabuk ve kısa sürede re-epitelizasyona
u ğ ra m as ı, ikincisi de sürekli sekresyon ve absorbsiyon yapmas ıd ır. Peritonun bu histolojik yapısı
b a şlaya n
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ve fizyolojik fonksiyonu
intraabdominal adezyon ların o luşmas ı veya önlenmesinde önemli rol
oynar (Ellis, 1971; Baxter ve ark., 1989; Crowe ve
Bjorling, 1993; Dizerega. 1994; Aytaç ve Çakar,
1997; Yalın, 1997: Holmdahl ve lvarsson, 1999; Olzerega ve ark., 2001).
Patolojik oluşum lar olarak değer lendirilen peritoneal adezyonlar, karın bo şl u ğundaki bir veya
birden fazla doku ya da o rga n ın serozal yüzeyleri
a ra s ı nd a
ge l işen fibrinöz ya da fibröz nitelikteki
banllardır (Holtz, 1984; Desimore ve ark., 1988;
Baxter ve ark., 1989; Crowe ve Bjorling. 1993;
Dijkstra ve ark.• 2000; Dizerega ve ark., 2001; Koç
ve ark., 2002). Bu banllar zamanla mekanik yada
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Sunulan bu deneysel araştırma ile metilprednisolon ve dimetil sulfoksitin laparotomilerin
bir komplikasyonu olarak gelişen peritoneal adezyonların oluşumları üzerine etkileri makroskobik ve
histolojik yöntemlerle belirlenecek ve veteriner hekimlikte peritoneal adezyon gelişimini önlemeye yönelik medikal uygulamalara yeni bir alternatif yöntem sunulmaya çalışılacaktır.

fonksiyonel intestinal obstrüksiyonlara, volvuluslara
(Ellis, 1971; Ellis, 1982; Rosin, 1985; Desimone ve
ark., 1988; Mueller ve ark., 2000), infertiliteye ve
abdominal ağrıya neden olabilirler (Dizerega,
1994; Dijkstra ve ark., 2000; Mueller ve ark., 2000;
Avşar ve ark., 2001; Koç ve ark., 2002; Liakakos
ve ark., 2001). Atlarda laparotomi sonrası gelişen
ve ölümcül sonuçlara yol açan intestinal obstrüksiyon ve inkerserasyonlar peritoneal adezyonların bir komplikasyonudur (Mueller ve ark.,
2000). Peritoneal adezyonların bu olumsuz etkileri
yanında defektli işemik serozal yüzeylerde ya da
bağırsaklarda damarlaşmaya yardım ederek vasküler bir greft olarak görev yapmaları, anastomoz
ya da enterotomi yapılan bölgelerdeki sızıntıyı önleme ve lenfatik drenaj oluşturmaları ile generalize
peritonitisi önleme gibi vücudun bir savunma sistemi olarak da olumlu etkileri vardır (Holtz 1980;
Holmdahl ve Ivarsson, 1999; Koç ve ark., 2002).

Materyal ve Metot
Hayvan Materyali
Araştırmada sağlıklı ve ortalama canlı ağırlıkla rı
2.4-3.6 kg olan 36 adet tavşan kullanıldı. Tavşanlar
adaptasyon süresi ile operasyondan 12 saat önce
ve postoperati! dönemlerde standart tavşan yemi
ile ad libitum beslendi ve önlerinde sürekli su bulunduruldu.

Anestezi Protokolü ve Deneme

Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde medikal profilaksiye önem verilmesi
tavsiye edilmektedir. Medikal profilaksinin başarısı;
fibrinöz eksudasyonun ve enflamatuvar reaksiyonun azaltılması, koagülasyonun inhibisyonu,
fibrinolitik aktivitenin stimülasyonu, Ilbroblastik proliferasyonun inhibisyonu ve serozal yüzeylerin mekanik olarak ayrılmasına bağlıdır (Gluckman ve
Warrev, 1966; Ellis, 1982; Holtz, 1984; Baxter ve
ark., 1993; Yalın, 1997; Avşar ve ark., 2001; Durmuş ve Han, 2006). Steroid antienflamatuvar ilaçlar adezyon gelişiminin ilk basamağı olan yangısal
süreçte, eikozonoid adı verilen ve üpoksüenaz ile
sikloksijenaz enzimleri katalizorlüğünde şekillenen
prostaglandin. prostasiklin, tromboksan ve lökotrien gibi yangı mediatörlerinin şekillenmesini
bloke ederler. Bu özelliklerinden dolayı steroid ilaçlar kliniklerde yangısal reaksiyonları inhibe etmek,
yangı mediatörlerinin etkilerini ortadan kaldırmak
ve fibroblastların proliferasyonunu engellemek için
kullanılırlar (Ellis, 1982; Desimone ve ark., 1988;
Kappas ve ark, 1992; DiZerega, 1994; Yılmazlar ve
ark., 1996; Taçyıldız ve ark, 1998; Dijkstra ve ark.,
2000; Liakakos ve ark., 2001). Endüstride kimyasal
çözücü olarak kullanılan dimetil sültoksit (DMSO)
sularda doğalo larak oluşan organik bir bileşiktir.
Hekimlik alanında DMSO; yangı giderici, serbest
radikalleri tutucu ve temizleyici, membran penetrasyonu ve transportunu artırıcı, fibroblast proliferasyon inhibitörü, antikoagülant, diüretik, analjezik, bakteriyostatik, immün modülatör ve sinir
impulslarının iletimini artırıcı özelliklerinden dolayı
yaygın olarak kullanılmaktadır (Brayton, 1986; Tsimoyiannis ve ark., 1989; Moore ve Bertone, 1992;
Southwood ve ark., 1997).

Grupları

Tavşanlar her biri 12 tavşandan oluşan 3
gruba ayrıldı. Tavşanlar, 15 mg/kg Xylazine HCl
(Rompun, Bayer) ve 35 mg/kg Ketamine HCl (Ketalar, Parke Davis)'ın intramüsküler enjeksiyonları
ile anesteziye alındı. Operasyonu takip eden 5 gün
süreyle 1. gruba (kontrol: K) 5 ml/kg serum fizyolojik, 2. gruba 5 ml/kg serum fizyolojik ve 15 mg/
kg methilprednisolon (Prednol-L, Mustafa Nevzat,
MP) ve 3. gruba 5 ml/kg serum fizyolojik ve 1 g/kg
%20'lik dimetil sultoksit (DMSO) (Merck, 16743,
Sigma) intraperitoneal olarak uygulandı.

Operasyon

Tekniği

Tavşanlar sırt

üstü pozisyonda operasyon matespit edildi. Rutin operasyon hazırlıkları ve
median hattın antisepsisi sağlandıktan sonra yaklaşık 6 cm uzunluğunda median ensizyonla ka rın
duvarı açıldı. Sol karın duvarında , peritonda 6-8
adet 2-4 cm uzunluğunda longitudinal ensizyonlar
uygulandı. Sağ karın duvarında ise peritondan yaklaşık 1x2 cm'lik bir alan uzaklaştırıldı. Linea alba ve
deri altı dokular 2-0 katgüt ve deri O numara ipek
iplikle kapatıldı. Postoperatif 3 gün süreyle paranteral Procilin 800 (600.000 iu Prokain penisilin
G, 200.000 iu Penisilin G potasyum, Fako) uygulandı ve tavşanlar 14 gün süreyle takip edildi.
sasına

Relaparotomi Tekniği
Tavşanlara postoperatif 14. günde aynı anestezi protokolü uygulanarak paramedian relaparotomi uygulandı. Makroskopik olarak; median
ensizyon hattı, karın organları ve serozaltravma uygulanan peritoneal yüzeyler adezyon gelişimleri yönünden Nair'in Skalasına göre değerlendirildi (Nair
ve ark., 1974) ve sonuçların istatistiki analizinde
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x2

j)ırsaklar ara s ında ,

3. de rece adezyonların ise peritonun defeldU sahası ile ementurn ve bağırsaklar
arasında ( Şekil 2) g e li ştiO i belirlend i. Kontrol ve MP
grubundaki 4 . derece adezyonun ise peritoneal defekt, median ensevon natn, mide ve baOırsaklar
arasında geliştiO i belirlendi. Aynca dördüncU derecede adezyon belirlenen olgularda, apse ve s ıv ı
eksudasyonu gözlendi. Nair ve ark . (1974)'ln aoezyon derecelendirme skalasına göre kontro l ve oeneme
gruplarında
görülen
adezyonlar oeOerlendirildiQinde; kontrol grubunda 3, MP
grubunda 9 ve DMSO grubunda 7 ıavşanda periloneal adezyon gelişmediği ve aralarındaki tarkhhOı n istatistiksel olarak anlamh olduQu belirlendi

testi kullanıld ı.
Nair'in adezyon deQenendirme

ska lası

Derece

Yorumlama

O

Adezyon yok,

1

Bir organla periton aras ında tek
adezyon bandı var.

2

Bir organla penton aras ında iki
adezyon bandı var.

3

Birden fazla organla periten arasında adezyon var,

4

Orga nlar peruona
gın adezyon var.

yapışık

veya yay-

(Tab lo 1) (P<O.OS).

Biyopsi Örneklerinin Ahnması ve Işle nme si

Pentoneat oetekt oluş turulan sahalar ile fibröz
banuardan. ince uçlu doku tersepsi ile tuturarak
yaklaşık 3·5 mm büyüklü~ünde biyopsi örnekleri
alındı . Biyopsi örnekleri paralinde bıokıandı.ve blo klardan annan 5 um kalınhQındaki kesitler Crossman 'ın üçlü boyaması, Gordon ve Sweats'in retiküler iplik boyamas ı ile Pappenneim'm Panoplik
boyama yOntemleriyle bayandı . Hazırlanan preparauar Nikon E-400 model, dijital kamerah a ra ş 
tırma mikroskobuyla konalen ve relikulum ipIikleri,
fibroblastik aktivasyon, damar1aşma, hUcre in-filtasyonu (polimorfnükleer lökosit, ıerecsn . nötrolil),
yabancı cisım dev hücresi ve fibrozis gibi histolojik
yapı özellikleri yönünden deQerlendirildi.
Bulgular
Şeltil 1. MP grubundan bir tavşanda baOı rsak ile peritoneal dele kı arasında birinci dere<:8 aderyon.

Pcstcperatü Bulgular
Methilprednisolon (MP) grubundan 2 t av şa n
36. saatte, kontrol grubundan 2 tavşan 48. saatte öldü. Bu ta vşanlar ın otopslslnde
yaygı n intraabdominal eksudat kolleksiyonu belirlendi Bunla rın yer ine yenile ri gruplara dahil edilerek çalışma sürdürüldü. Deri d i k işl erin in açıl d ıO r 3
ıevseoce yara kena rları avive edilerek dikişler yeniden uyguland ı.
postoperatıt

Makroskobik

Bu lgu ları

Kontro l (K) ve deneme (MP ve DMSO) grupadezyon gelişen tavşanJarın sayılan ile
adezyon dereceleri Tablo t'ce gösterildi. TCım
gruplarda. perttcneat delekt ve longiludinal ensizyon ol u şt u rul a n sahaların , peritonun diQer böl·
gelerine göre daha hemorajik ve kah nlaşlıQı , yüzeyinin ise uniform olmadlQı belirlendi. Gruplara (K,
MP, ve DMSO) göre birinci (Şekil 1) ve 2. perece adezyonları n peritondaki defektli saha üo balarında

Şekil 2. Kontrol gru::xJndan bir tavşaoca pe riton, bağırsak
ve om~ .ılum arasında OçUncü derece adezyon.
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Tablo 1.Gruplara göre a d eı yon derecele rinin dağılımı.
Adeıyon

derecesi

O

K

MP

OMSO

(n=12 )

(n= 12)

3b

g8

78

28

28

3

2

28

3

4

4

18

Metilprednisolon ve DMSO grupla rında yankontro l grubuna göre belirgin olarak
baskılandı ğ: saptand ı. Kontrol grubu nda nötrofil, poIimorfnükleer lökosit ve lenf osit infiltrasyonu ile yabancı cislm dev hücresinin deneme gruplarından
daha çok sayıda ve yo ğ u n l u kta olduğu belirlendi.
Kontrol grubunda Ilbrozisin oldukça iyi ge liştiğ i ve
matur bir doku özelliğ i gös terd iği (Şekil 3), deneme
gruplarında ise
özellikle de MP grubunda , fibrozi sin immatur olduğu belirlendi. Deneme grup·
larınd aki kollajen ve retiküler iplikler ( Ş e kil 4) ile lib·
robla stik aktivite ve vask ülarlzasyonun kontrol
grubuna göre belirgin düzeyde zayıf olduOu ve bu
durumun öze llikle MP grubunda daha da belirgin olgısal cevabın ,

(n= 12)

8

18 '

8

ıa

18

a.b: Aynı satırda farklı harf taşı yan gruplar
tatistiki f a rld /lı k öneml idir (P<O.05).
K:Kontrol ,
foksit

Histolojik Bulgular

MP: Metilpredn isolon ,

arasındakl

is·

OMSO: Olmelil sul-

duğu saptand ı.

Şekil 3: Kontrol grubundan bir hayvanın adeıyon sahası görülmek!ed ;r. Kollajen iplikler (1) ve fibroblastların (2) oldukça
fazla oldukları dikkati çekmektedir . Üçlü boyama. Büyütme ç iıgisi: 65.85 um,
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4: MP grubundan bir hayva nın adezyon bölgesi görülmektedir. Kan damarları (1), retükulum iplikleri (2) ve kas teli
(3) kesitleri görülmektedir. Gordon ve Sweets'inretiküler iplik boyası , Büyütme çizgisi: 70.48 ı.ım.
Tartışma

gitudinal ensizyonlar yap ı larak serozal travma o luş 
Postoperatif 14. günde yapılan relaparotomide kontrol grubunda 9, MP grubunda 3,
DMSO grubunda 5 tavşanda değ iş ik derecelerde
adezyon gel iştiğinin belirlenmesi, serozal yüzeylerdeki
cerrahi t ravm al a rı n adezyon geli ş me si nde etkin ro loynad ığ ı gö rüşle rin i desteklemektedir.

ve Sonuç

turulmuştur.

Veteriner Hekimlikte ve özellikle de beşeri sahada, laparotomi sonrası intraabdominal adezyon
geliş im ini önlemeye yönelik bir çok çalışma yapı l m ı ş ve bu çalışmalarda çelişkili sonuçlar bild iril m işt ir (Gluckman ve Warrew , 1966; Desimone
ve ark., 1988; Kappas ve ark., 1992; Liebman ve
ark.. 1993: Y ılmazlar ve ark., 1996: Mueller ve ark.,
2000; Avşa r ve ark., 2001). Yapı lan bu deneysel
ça lışma ile peritoneal adezyon ların önlenmesinde
metilprednisolon ve dimetil sulfoksit gibi antienllamatuvar i laçların etkilerini makroskobik ve
histolojik yöntemlerle belirlemek ve veteriner pratikte peritoneal adezyon g e lişimini önlemeye yönelik medikal uygulamalara alternatif o luşturmak

Peritoneal adezyon ge l iş im leri n in engellenmesi
yapı lan
ça lı şma la rda ,
fibrinöz eksudasyonun azaltılması için antienflamatuvar ve sitotoksik ajanlar (Gluckman ve Warrew, 1966; Ellis,
1982; Holtz, 1984; Brayton , 1986; Dizerega, 1994;
Yı lmazlar ve ark., 1996; Liakakos ve ark., 2001),
koagülasyonun inhibisyonu için heparin ve oksalatlar (Holtz, 1980; Ellis, 1982; Southwood ve
ark., 1997; Ya lın , 1997) fibrinolitik aktivitenin uyarılmas ı için plasminojen stimü l a nları, pepsin, tripsin,
streptokinaz ve ürokinaz (Ellis, 1971; Ellis, 1982;
Holtz, 1984; Southwood ve ark., 1997; Dijkstra ve
ark., 2000) ile serozal yüzeylerin mekanik olarak
ayrılmasını sağlayan dekstran, vaselin, sıv ı y a ğ ,
amnion sıvısı ve karboksi metilselüloz (CMC) gibi
hidroflotasyon etkili madde ve ilaçlar ku llan ı lm ıştır
(Ellis, 1971; Holtz, 1984; Aytaç ve Çakar, 1997; Southwood ve ark., 1997; Mueller ve ark., 2000; Koç
ve ark., 2002; Durmus ve Han, 2006). Sunulan çalışmada,
peritoneal adezyon gelişim lerin i engellemek için antienllamatuvar etkili MP ve DMSO
amacıyla

amacı yla ge rçekleşt iril m i ş t i r.
Kar ın o rgan ları ile dok u larını n serozal yüzeylerinde yap ı lan mekanik travma ve cerrahi girişimle rin doku h as a rı o luşt u rd uğu ve böylece yangı sal eksudat ile hücreleri
o alanlara çekerek
peritoneal adezyonların gelişmesine zemin haz ırl a dı kl a rı bildirilmektedir (Ellis, 1971; Holtz, 1980;
Desimone ve ark., 1988; Moore ve Bertone, 1992;
Liebman ve ark., 1993; Taçy ıldız ve ark., 1998;
Holmdahl ve lvarsson, 1999; Dijkstra ve ark.,
2000). Ça lışmada median laparotomiyi takiben sağ
karın duvarı peritonunda y a klaş ık 1x2 cm'lik bir
a lan ın uzaklaştırılmas ı ve sol karın duvarı peritonunda ise 6-8 adet 2-4 cm uzunluğunda lon-
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gOçünCı .
çoşaımassu
ve crganizasyonunu bask ılarlar (Eltis, 1971; Holtz. 1980;
Brayton. 1986; Kay ve ark.. 1967; Desimone ve
ark., 1968; Tsimoyiannis ve ark.• 1989; Liebman ve
ark. 1993; Langer ve ark.• 1995: Taçy ıldız ve ark.
1998: Avşar ve ark., 200 1; Lıeka k os ve erx., 2001).
Bu çalışmada ; acezvcn sahas ında yapnan histolojik
incetemelerde. kontrol grubunda deneme grupla rı na göre daha ycQun ve
sayıda nötrofil, polimor1nükleer lökosil ve tentcsü infiltrasyonu ile yabancı cisim dev hücresi belir1endL Deneme
gruplannda kollajen ve retikulcm iplikleri yapı mını n,
libfoblaslik aklivasyon ve damaria nman ın kontrol
grubundan daha zayı! oldu~ u ve bu durumun özel·
Iikle MP grubunda daha da belirgin oId u{ıu saptandı. K ontr~ grubunda adezyon sahasında , ubrozisfn oldukça iyi gelişti Ol ve matur bir doku
OzelliOi gösterdiOi, deneme gru p ları nda ise beh rgın
olarak da MP grubunda übrozisın immatur OlduQu
belirlendi. Ça lışmacıa hücresel d üzeyde elde ed ı le n
yukarıdaki sonuçlar, Mp 'un antienflamatuvar etkisinin, OMSO'ya gOre daha be lirg ın olduQunu ve
MP ve DMSO'in Ozellikle fibroblastik prolileras yonu
beskıtayarak yıkımıanmış olan serezat yüzeyler arasında acezyon gel iş iminI engelledi{jini bildiren ara ş
tı rmacıların gOnişle ri Ile (EUis. 1971; Hottz. 1984;
Brayten. 1966; Desimane ve ark., 1968; Tstmoylannis ve ark., 1989; Yrlmazıar ve ark., 1996;
Taçyıldız ve arx. 1998) desteklenmektedir.

hbrcblasttann

ve kontrol grubuna gOre adezyon çeistensukset olarak önemli düzeyde (P<O.OS)
azaltnxtan belirlenmiştir (Tablo 1).
kuüarutmış

li şı mi nı

Abdominal cerrahi

gi rişımle r

sonucu

perıtonde

ol u şan yang ısa l süreç. a s lında perilonea l
le ş masi ni n başlang ıç s afhası ve gerekli

yara iyibir aşa
masıdı r. Pentoneat adezyon ge li şi mi ni önlemek
amac ıyla kullanı lan ila çla rı n
pe ritoneaı yara iyi.
ıeşmes.mn yangısal safhas ı nı et · emesi,
iyi.
!eşrne n in bozu lma sına ya da gecikmesine yol açabilir. Bu dönem dikkate a lındlQ ında steroc
anuenü amatuvar i laçların etkileri hakk ında çelişkili
bilgıle r verilmektedir (Kay ve ark.. 1987: Tsi·
moyiannis ve ark., 1989: Kappas ve ark.• 1992:
Moore ve Bartone. 1992; Liebman ve ark., 1993:
Langer ve ark., 1995; Yılmazla r ve ark.. 1996: SoU1hwood ve ark.• 1997: Dizerega ve ark., 2001).
M etilp red nisoıon .
serezat yı kı ml anma s ıras ı nda
yangı medialOı1erinin salınımına aracılık eden tesfohpaz enzeruru bloke ederek pentoneat adezyonu
baş latan olaylan daha başlang ıç aşamas ında durdututarı
sterckı
antienllamatuvar ilaç lardandır
( Eıri s. 1971; Hottz. 1980; Holtz, 1984; Desimone ve
ark., 1988: Kappas ve ark., 1992; Taçyıldıı ve ark.•
1998; Liakakos ve arx., 2001). DMSO Ise, hücre
membranıarını süperoksu ve hidroksil (OH:) gibi
serbest ratnkaüerin yı kımla y ıc ı etlolerinden koruyarak
pentoneal adezyon gel işimin i engeller
(ü raytc n, 1986; Tsimoyiannis ve ark.. 1969; Mooe
ve Benone. 1992). Gluckman ve Warrev (1966)
kort ikos ıeroidle ri n adezyon gelişimini yeteri oözeyda engellemediQini bildirirken, Kappas ve ark.
(1992), ratlarda 50 mglkg dozunda hidrokortizonun, Avşar ve ark. (2001), ratlarda enIihistaminlk ve steroidlerin birlikte kulla n lldlQında
peritoneal aoezycnu başlatan yangısal o layları
durdurarak adezyon oluşumunu engetlediQinltespit
et mi ş le rd i r . Tsimoyiannis ve ark. (1989), rallarda
mtravenöz yolla 20 mgfkg dozunda DMSO'in ve
Southwood ve ark. (1997), Ise alla rda 1 glkg
DMSO'in oeetonear adeıyon geli şi mini engeııed i~ini
belirtm işlerdir.
Bu çalışmada; intraperitoneal olarak 15 mg/kg MP ve 191kg DMSO
veriten gruplardaki adezyon derecelennln . kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak Onemli düzeyde
(P<0.05) a zaldı~ı ve deneme grupları arası nda ise
istatistiksel olarak Onemli düzeyde bir farklı hQın
oluş ma d l Q ı tespit ed i lmiştir (Tablo 1).

Sonuç olarak; araştırmadan elde edilen klinik,
makroskobik ve histolojik bulgulann ışırlında MP ve
DMSO gibi anüenüamatuvar i laçların cceıcoe reur
intrabdominal ade zyon la rın önlenmesinde etkili otduQu söylenebilir. Ancak Abdeminal cerrahi gi.
rişimlerinden sonra pentonea! operasyon yaras ı n ı n
normalolarak Iyilaşmesi dikkate alındlQında . steroid
anlienllamatuvar ilaçla rın reepiteltzasyonu engel1 eyeceQI düşüncesiyle uygulanması kontrendike
olarak yorumlanabilir. Fakat t rav marız e edilen perilonun artan sskresyonuna ka rşılık absorbsiyon
özelliOinin bozu'ması. abdominal boşlukta artan fibrın öa eksudasyonun. enllamatuva r
cevabın, übroblastik c roıae rasvonun ve yangt mediatörlerin
yang ı y ı şiddetlend irme s i ve adeıyon olu şu m u na
ortam oluşturdukları dikkate a lı nd ıO ında steroid antıe nüama tuvar Il a çl a rın kullan ı lmasının daha öncellkli o~duQu söylenebilir. Yine post ccerenr oönemde ennennamaıuvar ilaç uygu lamanın ya nı nda,
cerrahi yöntemlerin daha özenle uygulanmas ı ve
travmanın en aıa indirilmesinin yan ında tek bir
adezyon önleyici ilaç yerine birden çok enueoe zıv
Itacın birlikte kullanılmasının da adezyon ge liş imi ni
önlemede yarar11 olacaOI söylenebilir.

Antienflamatuvar ilaçlar; yangısal süreçle etkili olan vasküler permeabiliteyi azaltırlar. Sitokinlerin salınımını ve IOkositlerin infiltrasyonunu
enqeuener. Makrotaüann taç esit oz yetenekleri ile
trcmbcsı tle n n agregasyonunu
bloke ederler.
Höcre membranının stab ı lızasyonunu saQlariar ve
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