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Özet
Amaç: Spinal kordun iskemi - reperfüzyonuna ba¤l› geliflen hasar›n önlenmesinde uygulanan cerrahi teknik ve farmakolojik giriflimlere
ra¤men genel kabul gören bir çözüm gelifltirilememifltir. K›rm›z› flarapta bulunan bir polifenol olan resveratrol iskemi ve reperfüzyon
hasar›na yönelik çeflitli organ sistemlerinde kullan›lm›fl ve etkinli¤i gösterilmifl olmakla birlikte, yaz›l› literatürde spinal kord
iskemisindeki etkinli¤i aç›s›ndan bir bildirim yoktur.
Yöntem: Yeni Zelenda tavflanlar›nda, abdominal aort infrarenal ve bifurkasyon seviyelerinde klemplenerek spinal kord iskemisi
oluflturuldu. ‹skemi oluflturulmadan “sham operasyonu” uygulanan 4 tavflana (Grup S) ek olarak, Grup K daki tavflanlara (n:7) 30
dakikal›k iskemi öncesi tafl›y›c› (ethanol) IV, Grup R deki tavflanlara (n:7) ise 10 mg/kg resveratrol IV verildi. K›rksekizinci saatde Tarlov
skorlamas› ile nörolojik de¤erlendirme yap›lmas›n› takiben deney hayvanlar› sakrifiye edilerek L6-L7 aras›ndaki omurilik k›s›mlar›
histopatolojik inceleme amac›yla ç›kar›ld›.
Bulgular: Gruplar aras›nda deney s›ras›ndaki kan bas›nc› ve vucut s›cakl›¤› ölçümleri aç›s›ndan farkl›l›k yoktu. Deney sonras› Sham
operasyonu uygulanan deney hayvanlar›n›n hiçbirinde nörolojik defisit geliflmedi. K›rksekizinci saatte yap›lan nörolojik de¤erlendirmede
Kontrol grubundaki 7 tavflandan 4 ünde parapleji geliflirken 10 mg/kg Resveratrol uygulanan 7 deney hayvan›ndan 4 ünde tamamen
normal nörolojik fonksiyonlar›n varl›¤› saptand›. Grup K ve R daki tavflanlarda 48. saatdeki Tarlov skoru s›ras›yla 1.2±2.0 ve 4.3±1.1
(p=0.003) idi. Yap›lan histopatolojik analiz sonras›nda grup R deki tavflanlarda spinal kordun belirgin olarak daha iyi korundu¤u izlendi.
Grup K da histopatolojik grade 1.8±1.3 iken Grup R da 3.8±1.5 (p:0.03) idi.
Sonuç: Uygulad›¤›m›z deneysel modelde, Resveratrol spinal kordun iskemi ve reperfüzyonu sonras› geliflen hasar› ve geliflen nörolojik
defisiti azaltm›flt›r. Resveratrolün etkinli¤ine yönelik mekanizma, zamanlama ve optimum doz aral›¤› gibi gerekli çal›flmalar›n
tamamlanmas›n› takiben, inen aorta yönelik cerrahi giriflimler s›ras›nda geliflen paraplejinin önlenmesine yönelik olarak kullan›lmas›
de¤erlendirilebilir. (Damar Cer Der 2003; 12 (2): 17-23)
Anahtar Kelimeler: Resveratrol, spinal kord, iskemi, reperfüzyon, parapleji

Abstract
Purpose: Despite the developments of surgical technique and new pharmacological approaches, there is no widely accepted solution against
the ischemia reperfusion injury of spinal cord. Resveratrol, a red wine polyphenol, has been used to prevent ischemia -reperfusion injury of
several organ systems and its efficiency was documented. But there is no printed report showing its efficiency in ischemic spinal cord injury.
Methods: Spinal cord ischemia was induced with occlusion of the abdominal aorta at infrarenal and bifurcation levels in white New
Zealand rabbits. In addition to 4 rabbits (Group S) which were underwent “sham operation” (no ischemia), Group K animals (n=7)
received IV vehicle (Ethanol) 30 minutes before induction of ischemia while Group R animals (n=7) received IV 10 mg/kg resveratrol 30
minutes before ischemia. After 48 hours of reperfusion, neurological evaluation was performed according to Tarlov scale. Animals were
then sacrified and spinal cord segments of L6-L7 was removed for histopathological examination.
Results: There was no statistically significant differences between groups in terms of blood pressure and body temperature measurements.
None of the group S animals had neurological deficit. Four of the control group animals had paraplegia whereas 4 animals in resveratrol
group had normal neurological functions at postoperative 48th hours. Mean Tarlov scores of Group K and R was 1.2±2.0 and 4.3±1.1
(p=0.003), respectively. Histopathological examination revealed significantly protected neurons in Group R compared to Group K.
Histopatological grades of Group K and R animals were 1.8±1.3 and 3.8±1.5, respectively (p:0.03).
Conclusion: In this experimental model of spinal cord ischemia, resveratrol decreased the spinal cord injury and neurological deficit
following ischemia and reperfusion. Following completion of investigations regarding the mechanism, timing and optimum dose;
Resveratrol,can be considered to be used against to ischemia - reperfusion injury developing during the surgical procedures of
descending aorta. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(2): 17-23)
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G

reperfüzyondan koruyucu etkinli¤i, nörolojik
de¤erlendirme ve histopatolojik bulgular incelenerek
araflt›r›ld›.

ünümüzdeki modern kardiyovasküler cerrahi
yöntem ve tekniklerin sundu¤u geliflmifl imkanlara
ra¤men torakoabdominal aortik giriflimler s›ras›nda
geliflen spinal kord iskemisi ve sonuçta oluflan
parapleji hastalar›n postoperatif yaflamlar›n› ileri
derecede olumsuz etkileyen, ciddi bir sorundur.
Yap›lan çeflitli çal›flmalarda bu komplikasyonun
geliflim s›kl›¤› %2.9 ile %23 aras›nda bildirilmifltir(1).
Torakoabdominal aorta yönelik cerrahi giriflimlerde
nörolojik defisit gelifliminin önlenmesine yönelik
çeflitli teknikler gelifltirilmifltir(2). Bunlar aras›nda
hipotermi, BOS drenaj›, major interkostal ve lumbar
arterlerin reimplantasyonu, iskemik önkoflullama, SEP
monitörizasyonu, flant ve atriyofemoral baypas
kullan›m› gibi çeflitli cerrahi modifikasyonlar klinik
çal›flmalarda denenmifl ancak bu komplikasyonun
önlenmesinde yeterli olmam›flt›r(2 - 4). Bunlara ek olarak
çeflitli deneysel modellerde Pentobarbital (5) ,
Pentoksifilin (6) , Lidokain (7) , Prostaglandin E1 (8) ,
Nitrogliserin(9), nonselektif nitric oxide sentaz blokeri
L-NAME (10) , Metil Prednizolon (11) , Diazoksit (12) ,
carnitin (13) ve aprotinin (14) kullan›m› gibi farmakolojik
yaklafl›mlar uygulanm›fl ancak genel kabul gören bir
çözüm gelifltirilememifltir. Gelifltirilen cerrahi
modifikasyonlara ek olarak uygulanabilecek
farmakolojik yaklafl›mlar bu komplikasyonun
geliflimini engelleyebilir.
Giderek popülerlik kazanan ve k›rm›z› flarab›n çeflitli
faydal› etkilerinden sorumlu tutulan bir polifenol olan
resveratrolün, biolojik sistemlerde baflta antioksidan
ve anti-inflamatuar olmak üzere pek çok faydal› etkisi
bildirilmifltir (15-17). Yap›lan çeflitli deneysel iskemi
reperfüzyon modellerinde, iskemi-reperfüzyon
hasar›n› azaltarak kardiyoprotektif (18) ve renoprotektif
(19)
etkileri oldu¤u izlenmifltir. Çeflitli deneysel global
(20)
ve fokal (21) beyin iskemisi modellerinde de
denendi¤inde oksidatif stresi azaltarak nöroprotektif
etkili oldu¤u gösterilmifltir. Bununla birlikte spinal
kord iskemi ve reperfüzyon hasar›nda etkinli¤i
konusunda yay›nlanm›fl bir bildirim yoktur. Bu ön
çal›flmada iskemi öncesi IV yolla 10 mg/kg dozunda
uygulanan resveratrolün spinal kordu iskemi-

GEREÇ ve YÖNTEM:
Bu çal›flmada a¤›rl›klar› 2 - 3 kg aras›nda de¤iflen 28
beyaz Yeni Zelanda tavflan› kullan›ld›. Çal›flma
s›ras›nda de¤iflen zamanlarda mortalite geliflen 7
tavflan çal›flma d›fl›nda tutuldu. Tavflanlar randomize
olarak her birinde 7 tavflan olan 3 gruba ayr›ld›lar.
Grup S de sham operasyonu yap›l›rken, Grup K daki
tavflanlara, IV yolla tafl›y›c› (%50 ethanol) verilmesini,
Grup R daki tavflanlara ise IV yolla 10 mg/kg
Resveratrol verilmesini takiben 30 dakikal›k bir
bekleme süresi sonras› 30 dakika süreyle spinal kord
iskemisi oluflturuldu (fiekil 1). Deney hayvanlar›na
uygulanan bak›m ve deneyler s›ras›nda “Institute of
Laboratory Animal Resources, National Research
Council” taraf›ndan haz›rlanan ve 1996 da düzeltilerek
“National Academy Press” taraf›ndan bas›lan “Guide
for the care and use of laboratory Animals” a
uyulmas›na dikkat edildi.
Anestezi ve Cerrahi ‹fllem:
Deney hayvanlar›n›n 12 saat süre ile aç b›rak›lmalar›
ve Ketamin 100 mg IM ve Xylasine 10 mg IM ile
anestezilerini takiben iki adet 22 G kateter ile santral
kulak arter ve veni, kan bas›nc› monitörizasyonu, kan
örnekleri al›nmas›, IV s›v› ve gerekli ilaçlar›n
uygulanmas› amac› ile kateterize edildi. Deney
boyunca tavflanlara nazal koni ile O2 verilerek spontan
solunum yapmalar› sa¤land›. Profilaksi amac›yla tek
doz Cefazolin 50 mg/kg IV uyguland›. Arter bas›nc›
ve rektal s›cakl›k sürekli monitörize edildi. Deney
hayvanlar›n›n rektal s›cakl›¤›n›n 37 - 38.5°C aras›nda
tutulmas› amac›yla radiant ›s›t›c› kullan›ld›.
Ekstremitelerin stabilizasyonu ve steril preparasyonun
sa¤lanmas›n› takiben Xyphoid ç›k›nt› ile pubik kemik
aras›nda 10 cm uzunlu¤unda orta hattan laparatomi
uyguland›. Kal›n ve ince barsaklar›n sa¤a do¤ru
reflekte edilerek d›flar› al›nmalar›n› takiben abdominal
aorta sol renal venin hemen distali ve bifurkasyonun
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fiekil 1. Deneysel Model
Cerrahi Preparasyon ve Kapatma ‹fllemi

Grup S

Grup K

Grup R

Tafl›y›c› ‹nfüzyonu
5 dk

‹skemi Öncesi
Bekleme
30 dk.

Spinal Kord
‹skemisi
30 dk.

Reperfüzyon ve
Kapatma

Resv. ‹nfüzyonu
5 dk

‹skemi Öncesi
Bekleme
30 dk.

Spinal Kord
‹skemisi
30 dk.

Reperfüzyon ve
Kapatma

Modifiye Tarlov skorlamas›na(12) göre yap›ld›. Bu
skorlamaya göre 0=hareket yok, 1=hafif hareket,
2=destekle oturma, 3=desteksiz oturma, 4=zay›f
z›plama, 5=Normal z›plama idi.

hemen proksimalinde diseke edilerek 1 numara ipek
ile dönüldü. Heparin (200 U/kg IV) uygulanmas›ndan
5 dk sonra belirtilen k›s›mlardan buldog klempler ile
abdominal aort oklude edilerek spinal kord iskemisi
oluflturuldu. Klempleme iflleminde, distal aortun
kollabe olarak, pulsasyonun kaybolmas› takip edildi.
‹skemi süresinin tamamlanmas›n› takiben buldog
klempler al›nd›, kanama kontrolü sonras› katlar
anatomik planda kapat›ld›. Deney sonras› heparin
protamin ile nötralize edilmedi. Operasyondan sonraki
48. saatde Tarlov skorlamas› yap›lmas› sonras›, deney
hayvanlar› 100 mg IV Thiopental verilmesini takiben
yüksek doz IV KCl ile sakrifiye edildiler. Deney
hayvanlar›na h›zl›ca laminektomi yap›larak L6-L7
spinal kord segmentleri ç›kar›ld›. Bu segmentler daha
sonra histopatolojik inceleme yap›lmak üzere %10 luk
formalin içinde fikse edildiler.

Histopatolojik De¤erlendirme:
Deney hayvanlar›n›n spinal kord iskemisi sonras›
omurilikte meydana gelen histopatolojik de¤iflikliklerin
incelenmesi amac› ile %10 formalin içinde en az 15 gün
fikse edilmifl spinal kord segmentlerirutin takip
ifllemlerinden sonra parafine gömülerek 4 mikron
kal›nl›¤›nda seri kesitleri al›nd› ve hematoxylin - eozin
ile boyand›. Al›nan segmentdeki 3 ayr› seviyeden
haz›rlanan kesitlerde, ›fl›k mikroskobu ile yap›lan
incelemede sitoplazmas› diffüz eozinofilik boyanma
gösteren nükleusunu kaybetmifl hücreler ölü, bazofilik
“stippling” gösteren (Nissl cisimcikleri) ve nükleusu
korunmufl, belirgin nükleollü hücreler canl› kabul edildi.
Ayr›ca axonal ödem, piknoz, inflamatuar hücre
infiltrasyonu vs. gibi di¤er nörolojik hasar› destekleyen
bulgular araflt›r›ld›. Spinal kordda oluflan hasar afla¤›daki
skorlama sistemine(12) göre derecelendirildi. 0=Belirgin
nekroz, 1=ciddi hücresel hasar, 2=orta derecede hücresel
hasar, 3=hafif hücresel hasar, 4=normal histolojik
görünüm. Bu ifllemler deney gruplar› bilinmeden
gerçeklefltirildi.

Deney Gruplar›
Grup S deki tavflanlar laparotomi sonras› aortun prepare
edilmesini takiben spinal kord iskemisi oluflturulmadan
kanama kontrolü sonras› anatomik planda kapat›ld›lar.
Grup K daki hayvanlara spinal kord iskemisinden 30
dk. önce resveratrolün çözülmesinde kullan›lan %50
ethanol (0.8 cc/kg), Grup R daki hayvanlara ise %50
ethanolda (0.8 cc/kg) çözülmüfl 10 mg/kg Resveratrol
(Sigma) 5 dk içinde infüze edildi (fiekil 1).

‹statistiki Analiz
Tüm de¤erler ortalama ± standart sapma fleklinde
bildirildi. Çal›flma s›ras›nda elde edilen sonuçlar
“student’s t test” i, ki kare ve Mann - Whitney U testi
ile analiz edildi.

Nörolojik De¤erlendirme:
Deney sonras› 24 ve 48. saatlerde deney hayvanlar›n›n
arka bacak motor fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi,
tavflanlar›n hangi gruptan oldu¤unu bilinmeden
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BULGULAR:

(Tablo 3). Grup K daki 7 tavflandan 4 ünde tam
parapleji, 1 inde tama yak›n parapleji geliflti. Buna
karfl›l›k iskemi öncesi resveratrol uygulanan
tavflanlardan 4 ünde normal nörolojik bulgular
mevcuttu. 2 tavflanda ise minimal nörolojik defisit
saptand›. Ortalama Tarlov skoru Grup R da daha
yüksekti (p=0.003).
Histopatolojik bulgular klinik bulgular ile uyumlu idi.
Yap›lan incelemelerde sham operasyonu uygulanan
tavflanlarda spinal kord kesitlerinde normal

Çal›flmaya dahil edilen 28 deney hayvan›ndan 7’sinde
de¤iflik zamanlarda mortalite geliflti, bu tavflanlar
çal›flma d›fl› tutuldular. Bu tavflanlardan 4’ü Grup K
da, 3’ü ise Grup R da idi. Deneyler s›ras›nda gruplar
aras›nda hemodinamik (Tablo 1) ve s›cakl›k (Tablo 2)
ölçümleri aç›s›ndan istatistiki bir farkl›l›k yoktu.
Deneylerden 48 saat sonra yap›lan nörolojik
de¤erlendirmelerde sham operasyonu uygulanan
tavflanlarda herhangi bir nörolojik defisit saptanmad›

Tablo 1. Deney Sürecinde Kaydedilen Sistolik Kan Bas›nc› Verileri (mmHg).
Anestezi
Sonras›

Laparatomi
Sonras›

Klempleme
Sonras›

Klemp al›nd›ktan
Sonras›

Kapatma
Sonras›

Grup S

65±3.1

67±4.3

-

-

71±2.1

Grup K

84.8±3.4

84.2±18

80.8±9.3

80.3±19.1

79.8±11.3

Grup R

76.4±14.7

89.2±8.1

74±15.7

77±11.5

75±13.2

p de¤eri

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

Tablo 2. Deney Süresince Kaydedilen S›cakl›k Verileri (˚C)
Anestezi
Sonras›

Laparatomi
Sonras›

Klempleme
Sonras›

Klemp al›nd›ktan
Sonra

Kapatma
Sonras›

Grup S

38.4

37.5

-

-

36.5

Grup K

39.4±0.8

38.7±1.3

38.7±1.5

38.5±1.2

38.8±0.7

Grup R

39.2±0.5

38.5±0.6

37.9±0.8

38.2±1.1

38.3±0.9

p de¤eri

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

Tablo 3. Deneyden Sonra 48. Saatteki Tarlov Skorlar›
Tarlov Skoru**
0
1
2
3
4
5
Ortalama±st.sapma

Grup S (n=4)
0
0
0
0
0
4
5

Grup K (n=7)
4
1
0
1
1
1.2±2.0*

Grup R (n=7)
0
0
1
0
2
4
4.3±1.1*

* p=0.003, Grup K ya karfl› Grup R
** Tarlov Skoru: 0=hareket yok, 1=hafif hareket, 2=destekle oturma, 3=desteksiz oturma, 4=zay›f z›plama, 5=Normal z›plama, normal nörolojik
bulgular idi.

20

Turkish J Vasc Surg
2003; 12(2): 17-23

Dr. U¤ursay K›z›ltepe ve Arkadafllar›

fiekil 2,A. Sham operasyonu uygulanan deney hayvanlar›nda
bazofilik boyanan nükleuslar ve Nissl cisimcikleri ile karakterize
normal histopatolojik bulgular. Oklar:Nukleuslar ve Nissl
cisimcikleri

fiekil 2,B. Kontrol grubundaki deney hayvanlar›nda koyu
eozinofilik nöronal dejenerasyon ve Nissl cisimcikleri kayb›
gösteren lenfosit akümülasyonu, hücresellik ve vaskülaritede
art›flla birlikte ciddi spinal kord hasar›. Oklar:Nissl cisimciklerini
kaybetmifl eozinofilik boyanan nöronlar

histopatolojik bulgular izlendi (fiekil 2, A). Kontrol
grubunda geliflen nörolojik defisitle korele olarak
de¤iflen derecelerde axonlarda fliflme, eozinofilik
nöronal dejenerasyon, piknoz, Nissl cisimcik kayb›,
Lenfosit akümülasyonu, gri maddenin parçalanmas› ve
vakuolizasyon ile karakterize belirgin nekroz izlendi
(fiekil 2, B). Öte yandan resveratrol ile profilaksi
uygulanan hayvanlarda spinal kordun korunmufl
olmas›yla paralel bir flekilde daha az histolojik hasar
izlendi. Bu gruptaki hayvanlarda spinal kordun tüme
yak›n korundu¤u, bu nöronlar›n aç›k görünümlü
nükleuslar ve Nissl cisimcikleri içerdi¤i saptand›.
(fiekil 2, C). Yap›lan histopatolojik “grade” leme
sonucu Grup K ve R daki ortalama histopatolojik
gradeler s›ras›yla 1.8±1.3 ve 3.8±1.5 (p:0.03) idi.

TARTIfiMA:
‹skemi sonras› geliflen spinal kord hasar›nda pek çok
faktör etkilidir. Metabolizman›n sürdürülmesi için
ihtiyaç duyulan enerji eksikli¤inin yan›nda
eksitotoksisite, infarkt çevresinde depolarizasyon
dalgas› oluflumu, oksidatif stres ve gen
ekspresyonundaki de¤ifliklikler inme patogenezinde
önem tafl›r (22, 23). Bu faktörler aras›nda belki de en
önemlisi reperfüzyon sonras›nda oluflan serbest
oksijen radikallerine ba¤l› hücre membran›ndaki
lipitlerin peroksidasyonu ve yayg›n hücre ölümü
olarak kabul edilmektedir (24). Serbest O2 radikallerinin
sitokinler üzerinden sinir dokusunda iskemi ve
reperfüzyon sonras› oluflan inflamatuar reaksiyonlar›n
gelifliminde etkili oldu¤u gösterilmifltir (25). Bu nedenle
bu toksik radikallere yönelik giriflimler sinir
dokusunun iskemi-reperfüzyon hasar›ndan
korunmas›nda büyük önem tafl›maktad›r.
K›rm›z› flarab›n çeflitli faydal› etkilerinden sorumlu
tutulan bir polifenol olan resveratrol kuvvetli ve do¤al
bir antioksidand›r. Serbest O2 radikallerini nötralize
ederek lipid peroksidasyonunu önledi¤i, trombosit
agregasyonu inhibisyonu ve buna ek olarak süperoksit
ba¤›ml› proinflamatuar stimulusu bask›lad›¤› (16),
lökositlerin aktivasyonunu engelleyerek antiinflamatuar etkinlik gösterdi¤i, endotelin bariyer
fonksiyonunu korudu¤u, nitrik oksit üzerinden
vazodilatasyon yapt›¤›, nitrik oksit ile olan

fiekil 2,C. Resveratrol uygulanan grupta Nissl cisimcikleri intakt,
trianguler flekilli nükleuslar› belirgin nöronal yap›lar. Oklar: Nissl
cisimcikleri
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ürünlerinden olan malondialdehit, myeloperoksidaz
vb. maddelerin de kan düzeylerinin ölçüldü¤ü
çal›flmalara ihtiyaç vard›r.Resveratrolün protektif
etkilerinin nitrik oksit ve adenozin üzerinden oldu¤una
dair çeflitli deliller mevcuttur (17, 27). Spinal kordda da
benzer bir mekanizman›n geçerlili¤inin araflt›r›lmas›
amac›yla Resveratrol uygulanmas› ile nitrik oksit
metabolizmas› aras›ndaki etkileflimin incelenmesi,
nitrik oksit ve adenozinin üretiminin bloke edilmesi
gibi varyasyonlar, bu konunun ayd›nlat›lmas›nda
faydal› olacakt›r.
Yapt›¤›m›z bu ön çal›flmada sadece 10 mg/kg dozdaki
Resveratrolün iskemiden 30 dk. önce verildi¤indeki
etkinli¤i araflt›r›lm›flt›r. Gelecekte optimum sonuçlar›n
elde edilmesi için gereken ideal doz ve zamanlamaay
yönelik çal›flmalar yap›lmal›d›r.
Sonuç olarak, spinal kordda iskemi ve reperfüzyona
ba¤l› geliflen nörolojik hasara karfl› iskemi öncesi
uygulanan 10 mg/kg Resveratrol koruyucu etkilidir.
Bu etkinin oluflum mekanizmas›n›n anlafl›lmas› ve
optimum sonuçlar›n elde edilmesi amac›yla ideal doz
ve uygulama zamanlamas›na yönelik ek araflt›rmalara
ihtiyaç vard›r. Yak›n bir gelecekte torakoabdominal
aorta yönelik cerrahi giriflimlerde geliflen önemli bir
morbidite olan paraplejiye karfl›, do¤al bir antioksidan
olan Resveratrol profilaktik olarak kullan›labilir.

etkileflimine ek olarak adenozin reseptörleriyle de
etkileflerek önkoflullay›c› etkinli¤i oldu¤u
bildirilmifltir (15-17) . Resveratrolün oksidatif stres
alt›ndaki mitokondri fonksiyonlar›n› membran
stabilizasyonu ve antioksidan etkileri nedeniyle
korudu¤u gösterilmifltir (26).
Resveratrolün bahsedilen etkileri nedeniyle
kardiyoprotektif etkinli¤i de dökümante edilmifltir.
Koroner rezistans› düflürerek koroner kan ak›m›n›
artt›rmas›n›n
yan›nda(18) ,
nitrik
oksitin
“upregülasyonu” ile farmakolojik önkoflullama
yaparak (27) kalpte geliflen ‹/R hasar›n› azaltt›¤›
gösterilmifltir.
Resveratrolün fokal serebral iskemide potent
nöroprotektif etkinli¤i oldu¤u ve bu etkinli¤in beyin
dokusunun iskemiyi takibeden reperfüzyonu s›ras›nda
oluflan masif miktarlardaki serbest O 2 radikallerine
yönelik yapt›¤› süpürücü etkiye, geliflen
vazodilatasyon ve trombosit agregasyonunu
inhibisyonu ile beyin perfüzyonunu artt›rmas›na ba¤l›
olabilece¤i bildirilmifltir (28) . Buna ek olarak
Resveratrolün glial hücrelerde iskemi ve reperfüzyon
sonras› geliflen IL-6 gen ekspresyonunu ve
sekresyonunu bask›lad›¤› gösterilmifl, iskemik inme
sonras› geliflen inflamatuar yan›t›n bask›lanmas›nda
kullan›labilece¤i bildirilmifltir (25).
Bu çal›flmada iskemiden 48 saat sonra yap›lan
nörolojik muayene ve histopatolojik incelemenin
gösterdi¤i üzere, 30 dk. süre ile oluflturulan spinal
kord iskemisi sonras› geliflen nöronal hasar›n
önlenmesinde iskemi öncesi Resveratrol uygulanmas›
etkilidir. Bu etkinli¤in daha önceden serebral iskemi
modellerinde de gösterildi¤i üzere baflta Resveratrolün
güçlü serbest O2 radikal süpürücü etkilerinin yan›nda
oluflturdu¤u vazodilatasyonla spinal kord
perfüzyonunu artt›rmas›, süperoksite ba¤l›
proinflamatuar uyar›lar›n blokaj›, trombosit
agregasyonunun ve nötrofil aktivasyonunun
inhibisyonu nedeniyle oluflturdu¤u anti-inflamatuar
etkiye ba¤l› olmas› muhtemeldir. Resveratrolün spinal
kordun iskemi ve reperfüzyon hasar›ndan koruyucu
etkisinin mekanizmas›n›n araflt›r›lmas› için gelecekte
nöral dokunun en önemli lipit peroksidasyon
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