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Adenoid Hipertrofisinde Serbest Oksijen
Radikallerinin Rolü
‹. Kaygusuz, N. ‹lhan, T. Karl›da¤, E. Keleﬂ, ﬁ. Yalç›n, H. Çetiner

The Role of Free Oxygen Radicals in Adenoid
Hypertrophy
Objectives: To investigate the role of free oxygen radicals in

the etiopathogenesis of adenoid hypertrophy.

Özet
Amaç: Adenoid hipertrofisinin etyopatogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolünün araﬂt›r›lmas›.

Materials and Methods: Ninety-one patients planned to have
adenoidectomy were included in the study. The levels of plasma malondialdehyde and superoxide dismutase were measured in the venous blood, which was taken from the patients
before and two weeks after adenoidectomy. Furthermore, the
levels of malondialdehyde and superoxide dismutase in adenoid specimens were also measured.

Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmaya adenoidektomi yap›lmas› planlanan 91 hasta al›nd›. Hastalardan adenoidektomi yap›lmadan
önce ve adenoidektomiden iki hafta sonra iki ml venöz kan al›narak plazma malondialdehit ve süperoksitdismütaz seviyelerine bak›ld›. Ayr›ca adenoid spesmeninden de doku malondialdehit ve süperoksitdismütaz seviyeleri ölçüldü.

Results: The mean plasma levels of malondialdehyde were

si ortalama 36.25±11.50 nmol/grHb iken adenoidektomiden
iki hafta sonra ortalama 32.38±8.17 nmol/grHb olarak bulundu (p<0.05). Plazma süperoksitdismütaz seviyesi ise ameliyattan önce ortalama 1097.47±353.04 U/grHb, ameliyattan sonra ise 1300.49±397.95 U/grHb olarak bulundu (p<0.05). Adenoid dokusundaki malondialdehit ve süperoksitdismütaz de¤erleri s›ras›yla 6.86±2.99 U/mg protein ve 1.52±0.94 U/mg
protein olarak bulundu. Adenoid dokusundaki malondialdehit
ve süperoksitdismütaz de¤erleri ile ameliyat öncesi ve ameliyat
sonras› plazma malondialdehit ve süperoksitdismütaz de¤erleri aras›nda korelasyon olmad›¤› görüldü (p>0.05).

measured as 36.25+/-11.50 nmol/grHb before adenoidectomy
and 32.38+/-8.17 nmol/grHb two weeks after adenoidectomy
(p<0.05). The mean levels of superoxide dismutase were measured as 1097.47+/-353.04 U/grHb before adenoidectomy
and 1300.49+/-397.95 U/grHb two weeks after adenoidectomy (p<0.05). The levels of malondialdehyde and superoxide
dismutase in adenoid tissue were 6.86+/2.99 U/mg protein
and 1.52+/-0.94 U/mg sequentially. The levels of malondialdehyde and superoxide dismutase were not correlated with
the plasma levels of malondialdehyde and superoxide dismutase before and after adenoidectomy (p>0.05).
Conclusion: Regarding the findings we think that free oxygen

Bulgular: Plazma malondialdehit seviyesi adenoidektomi önce-

Sonuç: Bu bulgularla serbest oksijen radikallerinin adenoid hi-

radicals may be a factor in the etiopathogenesis of adenoid
hypertrophy and this subject is in need of further studies.

pertrofisinin etyopatogenezinde rol oynayabilecek faktörlerden
biri oldu¤unu ve bu konuda daha fazla çal›ﬂma yap›lmas› gerekti¤ini düﬂünmekteyiz.
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Giriﬂ
Lenfoid doku yap›s›ndaki adenoidler, Waldeyer
halkas›n›n bir eleman› olup ilk olarak 1868 y›l›nda

Adenoid Hipertrofisinde Serbest Oksjen Radikallerinin Rolü

Meyer taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r. Adenoid dokusu
gebeli¤in erken dönemlerinde geliﬂmeye baﬂlar ve
6 yaﬂ›na kadar geliﬂmesini sürdürür.1 Çocukluk ça¤› süresince oluﬂan adenoid hipertrofisi nazofarenksi doldurarak koanalar›n arkas›na kadar geniﬂleyebilir. Bu durum nazal hava yolu t›kanmas› ile
sonuçlan›r.2,3 Ayr›ca adenoid hipertrofisi a¤›z solunumu, burun ak›nt›s›, uykuda nefes alma zorlu¤u,
konuﬂma bozukluklar›, beslenme bozukluklar›, kronik sinüzit, otitis media ve kraniofasiyal büyüme
bozukluklar›na da yol açabilir.1,4-6 Bu nedenle hava
yolu pasaj›n›n aç›lmas› için ilk olarak 1885’de adenoid dokusu kürete edilmiﬂ ve böylece adenoidektomi operasyonu yap›lm›ﬂt›r.1
Serbest oksijen radikalleri (SOR), normal immun
defans ve metabolik aktivitede gerekli ürünlerdir.
Ancak aﬂ›r› üretildiklerinde ve kontrol edilemediklerinde doku hasar›na yol açmakta, akut ve kronik
inflamasyonda rol oynamaktad›rlar.7,8 Serbest oksijen radikalleri hücresel protein, karbonhidrat, nükleotid ve lipidlerin kimyasal modifikasyonu ile doku hasar›na sebep olabilmekte ve katarakt formasyonu, inme, ateroskleroz, artrit, miyokard infarktüsü, nazal polipozis, presbiakuzi ve baﬂ boyun tümörleri gibi pek çok hastal›¤›n patogenezinde rol
oynayabilmektedir.8-11
Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda adenoid hipertrofisinin etyopatogenezinde SOR’un rolünün olabilece¤i düﬂünülerek bu çal›ﬂma yap›ld›.

Gereç ve Yöntem
Çal›ﬂmaya Eylül 2001 - Temmuz 2002 tarihleri
aras›nda F›rat Üniversitesi F›rat T›p Merkezi Kulak
Burun Bo¤az Klini¤ine baﬂvuran ve adenoidektomi
yap›lmas› planlanan 91 hasta al›nd›. Hastalar›n ebebeynlerine çal›ﬂma hakk›nda bilgi verildi ve izinleri
al›nd›.
Solunum obstrüksiyonu yapacak kadar adenoid
hipertrofi, adenoid doku taraf›ndan tuba östaki
obstrüksiyonuna ba¤l› olarak geliﬂen ve medikal tedaviye cevap vermeyen sekratuar otitis media
(SOM) ve kronik adenoidit, adenoidektomi endikasyonlar› olarak kabul edildi ve bu kriterlere uyan
hastalar çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar genel anestezi alt›nda adenoidleri kürete edilerek opere edildi.

Ameliyat süresince elektrokardiografi (EKG) ile
kalp ritmi, pulse oksimetre ile sürekli oksijen satürasyonu ve beﬂ dakika aral›klarla da noninvaziv
olarak tansiyon takibi yap›ld›.
Hastalardan, ameliyattan hemen önce ve ameliyattan iki hafta sonra steril ﬂartlarda 2 ml venöz kan
EDTA’l› (ethylenediaminetetraacetic acid) tüplere
al›nd›. Venöz kan örnekleri ve operasyon s›ras›nda
al›nan adenoid dokular› biyokimyasal inceleme için
bekletilmeden Biyokimya Anabilim Dal› Laboratuar›na gönderildi.
Biyokimyasal analizler
Bütün doku örnekleri serum fizyolojik ile y›kand›ktan sonra 1/10 so¤uk Tris-HCl tamponunda (0.1
mM and pH: 7.5) 8000 g’de beﬂ dakika boyunca;
homojenatlar 4000-4500 g’de 50 dakika boyunca
santrifüj edildikten sonra üste kalan süpernatant
k›sm›ndan süperoksitdismütaz (SOD) ve malondialdehit (MDA) tayini yap›ld›. Doku Cu, Zn-SOD düzeyleri Sun ve ark.12 taraf›ndan tan›mlanan nitroblue tetrazoliumun inhibisyonunu baz alan metotla çal›ﬂ›ld›. Bu yöntem, ksantin-ksantin oksidaz
kullan›larak oluﬂturulan süperoksit radikalleri ile reaksiyon sonucu aç›¤a ç›kan pembe-k›rm›z› renkli
formazon boyas›n›n 560 nm’de verdi¤i optik dansitenin okunmas› esas›na dayanmaktad›r. Lipid peroksidasyonunun son ürünü olan MDA tayini Ohkawa13 taraf›ndan belirlenen yöntem ile spektrofotometrik olarak yap›ld›. Lipid peroksidasyonunun
tayini pH’n›n 3.5 oldu¤u ve aerobik ﬂartlar alt›nda,
%0.8’lik tiyobarbitürik asit (TBA) ile doku homojenat›n›n kaynar su banyosunda bir saat inkübasyonu
sonucu oluﬂan pembe renkli kompleksin 532 nm’de
spektrofotometrik olarak ölçümü esas›na dayan›r.
Ölçümlerde standart olarak 1.1,3.3 tetraetoxypropan kullan›ld›. Örneklerin absorbanslar› 4.4
nmol’lük standarda göre hesapland›. Protein konsantrasyonlar› Lowry metodu ile tayin edildi.14
EDTA’l› tüplere al›nan venöz kan örnekleri 3000
rpm’de 5 dakika santrifüj edilerek plazmalar› ayr›ld›. Kalan eritrosit süspansiyonu 3 kez izotonik solüsyonla y›kan›p eritrosit paketi haz›rland›. Yöntemlerine uygun dilusyonlar yap›larak hemoglobin
(Hb), SOD ve MDA ölçümleri yap›ld›. SOD aktivitesi Sun ve ark.’›n12 metodu ile tayin edildi. Eritrosit
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MDA seviyeleri ise Buege and Aust’un15 tiyobarbitürik asidin lipid peroksidasyonunun son ürünleri ile
reaksiyonunu temel alan metoda göre çal›ﬂ›ld›. Hb
ölçümleri ise spektrofotometrik Drabkin yöntemi
ile tayin edildi.16
‹statistiksel analizler
‹statistiksel analizler SPSS istatistik program› kullan›larak yap›ld›. Karﬂ›laﬂt›rmalarda Paired Student’s
t-testi ve Pearson’s correlation testi kullan›ld› ve
p<0.05 anlaml› olarak kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmada, yaﬂlar› 2-11 y›l (ortalama 6.52±4.29
y›l) aras›nda de¤iﬂen 36’s› (%39.5) k›z, 55’i (%60.5)
erkek olmak üzere toplam 91 çocuk hasta de¤erlendirildi. Hastalar›n 68’inde (%74.7) nazal obstrüksiyon, 15’inde (%16.5) SOM’a neden olan adenoid hipertrofisi ve 8’inde (%8.8) kronik adenoidit vard›. 76
(%83.5) hastaya adenoidektomi, 15 (%16.5) hastaya
ise adenoidektomi ile birlikte parasentez ve/veya
ventilasyon tüpü tak›lmas› ameliyat› yap›ld›.
Plazma MDA seviyesi adenoidektomi öncesi ortalama 36.25±11.50 nmol/grHb iken adenoidektomiden iki hafta sonra ortalama 32.38±8.17
nmol/grHb olarak bulundu. Ameliyat öncesi ve
sonras› MDA seviyeleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› fark›n oldu¤u görüldü (p<0.05).
Plazma SOD seviyesi ise ameliyattan önce ortalama
1097.47±353.04 U/grHb, ameliyattan iki hafta sonra
ise 1300.49±397.95 U/grHb olarak bulundu. Ameliyattan 2 hafta sonra SOD aktivitesindeki bu art›ﬂ istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0.05). Adenoid dokusundaki MDA ve SOD de¤erleri s›ras›yla
6.86±2.99 U/mg protein ve 1.52±0.94 U/mg protein
olarak bulundu. Adenoid dokusundaki MDA ve
SOD de¤erleri ile ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› plazma MDA ve SOD de¤erleri aras›nda korelasyon olmad›¤› görüldü (p>0.05).

Tart›ﬂma
Adenoidektomi, günümüzde çocuklarda tonsillektomi ve/veya miringotomi ile birlikte veya tek
baﬂ›na ikinci s›kl›kta uygulanan majör cerrahi pro148

sedürlerden biridir.17 Adenoid doku ço¤u vakada
hiperplastik olarak büyür ve özellikle okul ça¤› öncesi çocuklarda üst hava yolu pasaj›n›n t›kanmas›na
neden olabilir.4 Obstrüktif sleep apne, solunum
obstrüksiyonu yapacak kadar büyük adenoid hipertrofi, adenoid hipertrofisine ba¤l› olarak geliﬂen
SOM ve kronik adenoidit s›kl›kla adenoidektomi
endikasyonlar›n› oluﬂturmaktad›r.18 Bizim vakalar›m›z›n %74.7’sinde nazal obstrüksiyon, %16.5’inde
SOM’a neden olan adenoid hipertrofisi ve %8.8’inde kronik adenoidit vard› ve bu nedenle adenoidektomi yap›lm›ﬂt›.
Son y›llarda SOR’un insan vücudundaki düzenleyici mekanizmalarda önemli rol oynad›¤› gösterilmiﬂtir. SOR’un temel kayna¤› moleküler oksijendir.
Moleküler oksijenin indirgenmesi sonucunda süperoksit, hidrojen peroksit ve hidroksil radikalleri gibi
reaktif oksijen türleri oluﬂur. Oluﬂan bu sitotoksik
türler hücrelerde oksidatif hasara neden olur. Reaktif oksijen türlerinin biyolojik etkileri SOD ve katalaz gibi enzimatik ve enzimatik olmayan savunma
mekanizmalar›yla in vivo olarak kontrol edilir.19 Süperoksit anyonu aktive inflame hücrelerden sal›nan
en önemli serbest radikallerden biridir. Süperoksit
anyonunu tan›mlanmas›ndan beri SOD enziminin,
enzimatik antioksidan sistemler aras›nda önemli rol
oynad›¤› gösterilmiﬂtir.7,8 MDA ise lipit peroksidasyonunun son ürünüdür ve serbest oksijen radikallerinin seviyesinin tespitinde kullan›lan önemli bir
göstergedir.10
Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarla SOR’un birçok
hastal›¤›n patogenezinde rol oynad›¤› saptanm›ﬂt›r.5,7,8,11,20,21 Shukla ve ark.,20 kronik tonsillitli hastalarda SOR’un rolünü araﬂt›rm›ﬂ ve kronik tonsillitte
serbest radikallerin doku hasar›na yol açt›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Bu hastalarda serumda MDA seviyesi
artarken SOD seviyesinin azald›¤›n› tespit etmiﬂlerdir. Shukla ve ark.,21 yapt›klar› baﬂka bir çal›ﬂmada
kronik tonsillitli hastalarda tonsillektomi öncesi hastalar›n serumlar›nda MDA seviyesinin artt›¤›n›, SOD
seviyesinin ise azald›¤›n›; tonsillektomiden sonra
ise hastalar›n serumlar›nda MDA seviyesinin azald›¤›n› buna karﬂ›n SOD seviyesinin artt›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Bu sonuçlarla da kronik tonsillit patogenezinde SOR’un rolü oldu¤unu savunmuﬂlard›r.
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Takoudes ve ark.,21 guina piglerde akut otitis
media oluﬂturup orta kulak s›v›s›nda lipid peroksidaz seviyesini ölçmüﬂler ve infekte kulaklarda kontrol grubuna göre lipit peroksidaz seviyesinin anlaml› ﬂekilde yükseldi¤ini bildirmiﬂlerdir. Böylece
akut otitis median›n patogenezinde SOR’un rol oynayabilece¤ini savunmuﬂlard›r. Parks ve ark.,10 infekte ettikleri guina pig kulaklar›nda, kontrollere
göre lipit hidroperoksit seviyesinin anlaml› bir ﬂekilde yükseldi¤i bildirmiﬂlerdir. Ayn› çal›ﬂmada guina piglerin orta kulak mukozas›ndaki MDA seviyesine bakm›ﬂ ve infekte ettikleri kulaklar›n orta kulak mukozalar›ndaki MDA seviyesinin anlaml› bir
ﬂekilde artt›¤›n› görmüﬂlerdir. Bu sonuçlarla da otitis media patogenezinde SOR’un rolü olabilece¤ini
bildirmiﬂlerdir.

den sonra SOR taraf›ndan hasara u¤rat›lan dokular
ortadan kalkt›¤› için MDA seviyesi azalm›ﬂ buna
karﬂ›n SOD seviyesi artm›ﬂt›r. Bu da ayn› ﬂekilde
SOR’un adenoid hipertrofisinin etyopatogenezinde
etkili oldu¤unu düﬂündürmektedir.

Do¤ru ve ark.,9 nazal polip patogenezinde
SOR’un rolünü araﬂt›rm›ﬂlard›r. Nazal polip dokusundan ve normal burun mukozas›nda MDA seviyesini ölçmüﬂler ve doku MDA seviyesinin nazal
polipli hastalarda daha yüksek oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Bu sonuçlarla nazal polipozisin patogenezinde SOR’un rolünün olabilece¤ini rapor etmiﬂlerdir.

3

Delibaﬂ ve ark.,8 presbiakuzili hastalarda SOD,
serum ferritin, demir, bak›r, çinko, ürik asit ve albümin düzeylerini kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ,
SOD ve demir de¤erlerinde iki grup aras›nda anlaml› fark oldu¤unu saptam›ﬂ ve presbiakuzi geliﬂiminde serbest radikal hasar›n›n rolünün olabilece¤ini bildirmiﬂlerdir. Bir baﬂka çal›ﬂmada baﬂ-boyun
malign tümörlü 19 olgu (olgular›n 7’si larenks, 4’ü
nazofarenks, 2’si cilt, 3’ü alt dudak, 2’si parotis, 1’i
rabdomyosarkom) de¤erlendirilmiﬂ ve olgularda
kontrol grubuna göre serum MDA düzeylerinin anlaml› derecede yüksek oldu¤u saptanm›ﬂ, malign
tümör patogenezinde SOR’un potansiyel bir rol oynayabilece¤i bildirilmiﬂtir.11
Bizim çal›ﬂmam›zda da adenoidektomiden önce
serum MDA düzeyi adenoidektomi sonras› serum
MDA düzeyine göre artm›ﬂ, SOD düzeyi ise azalm›ﬂt›. Ameliyat öncesi MDA düzeyinin artm›ﬂ buna
karﬂ›n antioksidan enzimlerden olan SOD miktar›n›n azalm›ﬂ olmas› adenoid dokusunda SOR’un etkili oldu¤unu düﬂündürmektedir. Adenoidektomi-

Bu sonuçlarla SOR’un adenoid hipertrofisinin etyopatogenezinde rol oynayan faktörlerden biri olabilece¤ini ve bu konuda literatürde yeterli say›da
çal›ﬂma olmamas› nedeniyle daha fazla çal›ﬂman›n
yap›lmas› gerekti¤ini düﬂünmekteyiz.
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