
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 

 

 

 

DEKSTRAN SODYUM SÜLFAT İLE KOLİT OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA, 

KOLON MUKOZASININ LİPOKSİN A4 SENTEZ KAPASİTESİNİN İYİLEŞME 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

 

 

Dr. Erol Rauf Ağış 

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 

TIPTA UZMANLIK TEZİ 

 

DANIŞMAN 

Prof. Dr. Mehmet Melli 

 

ANKARA 

2014



 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 

 

 

 

DEKSTRAN SODYUM SÜLFAT İLE KOLİT OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA, 

KOLON MUKOZASININ LİPOKSİN A4 SENTEZ KAPASİTESİNİN İYİLEŞME 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

 

 

Dr. Erol Rauf Ağış 

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 

TIPTA UZMANLIK TEZİ 

DANIŞMAN 

Prof. Dr. Mehmet Melli 

''Bu tez Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Tarafından 12B3330008 

numaralı proje ile desteklenmiştir'' 

ANKARA 

2014



i 
 

KABUL ve ONAY 



ii 
 

 

ÖNSÖZ 

 Gerek bu tez çalışması, gerekse farmakoloji uzmanlık eğitimim 

süresince engin bilgi, tecrübe ve hoşgörüsü ile bana her zaman olumlu katkıda 

bulunan, önerileri ile bana yol gösteren, işlerin en ters gittiği zamanlarda bile 

hoşgörüsünden ve disiplinli çalışmadan taviz vermeyen, danışmanım sayın Prof. Dr. 

Mehmet Melli’ye sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.  

Uzmanlık eğitimim sırasında her konuda bana destek olan,  bilimsel bilgi ve 

tecrübeleriyle bana yol gösteren, bilimsel düşünmenin ne demek olduğunu bana 

hatırlatan, farklı yaklaşımlarla dağarcığımı zenginleştiren, Ankara Üniversitesi  Tıp 

Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın saygıdeğer öğretim üyeleri Prof. Dr. Özden 

Palaoğlu, Prof. Dr. Ongun Onaran, Prof. Dr. Emine Demirel Yılmaz, Prof. Dr. Eyüp 

Sabri Akarsu, Prof. Dr. Hakan Gürdal, Prof. Dr. Özlem Uğur, Prof. Dr. Hakan Ergün ve 

Doç. Dr. Kemal Sayar’a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.  

Uzmanlık Eğitimim sırasında yardıma ihtiyacım olduğu her anda maddi ve 

manevi, ellerinden gelen her türlü yardımı esirgemeyen Uzm. Kimyager Suzan 

Usanmaz, Yrd.Doç.Dr. Şahika Güner, Biolog Başak Dalkılıç, Lab. Tek. Soner Mamuk, 

bölüm sekreterlerimiz Nevin Dalyan ve Metehan Taş’a ve farmakoloji bölümünün 

tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.  

Bu tez çalışmasının patoloji sonuçlarını büyük bir titizlik ve emekle 

değerlendiren Doç.Dr. Berna Savaş'a ve istatistiki değerlendirmelerde  yol gösteren 

Yrd.Doç.Dr Beyza Doğanay Erdoğan'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. 

Bu tez Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından 12B3330008 

numaralı proje ile desteklenmiştir. 

Bu çalışmayı, benim için değerini kelimelerle anlatamayacağım, hayatımın 

her döneminde bana destek ve yardımcı olan eşim Hilal Ağış’a ithaf ediyorum. 

 

Erol Rauf Ağış 

Ankara, ŞUBAT 2014. 

 

 

 



iii 
 

İÇİNDEKİLER 

Kabul ve Onay         i 

Önsöz           ii 

İçindekiler          iii 

Simgeler ve Kısaltmalar Dizini       vi 

Şekiller dizini          viii 

Tablolar Dizini         ix 

1. GİRİŞ          1 

2. GENEL BİLGİLER         3 

2.1 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Ülseratif Kolit    3  

2.2 İnfamatuvar Bağırsak Hastalıkları Araştırmalarında Kullanılan 

       Hayvan Modelleri         5 

2.3 İnflamasyon Rezolüsyonu ve Lipoksinler      7 

3. GEREÇ VE YÖNTEM        10 

3.1. Deney Hayvanları        10 

3.2. Dekstran sodyum sülfat ile Kolit Oluşturulması     10 

3.3. Deney Protokolü         10 

3.4.Hastalık Aktivite İndeksi Değerlendirilmesi     12  

3.5.Kolitin Histopatolojik Değerlendirilmesi  

      ve Kolon Ağırlık/Uzunluk Oranı       13       

3.6. Lipoksin A4 Sentez Kapasitesinin Değerlendirilmesi    15 

3.7. İlaçlar ve Kimyasallar        16

        



iv 
 

3.8.  İstatistiksel Değerlendirme       16

       

4. BULGULAR          17  

4.1. Dekstran sodyum sülfat ile Kolit oluşturulması için 

       Yapılan Ön Çalışmalar        17 

 4.1.1. Çeşitli Konsantrasyon ve Sürelerde Dekstran 

  Sodyum sülfat Kullanımı ile sıçanların kolonunda oluşan  

 yapısal ve işlevsel değişiklikler      17  

              4.1.1.1. %2.5 Dekstran sodyum sülfatın 5 gün süre ile 

   uygulanması        17

  4.1.1.2. %5 Dekstran sodyum sülfatın 5 gün süre ile 

   uygulanması        17

  4.1.1.3. %5 ve %7 Dekstran sodyum sülfatın, 7 gün 

   ve 11 gün süre ile uygulanması     18

  4.1.1.4. %7 Dekstran sodyum sülfat 7 gün ve sonrası 

   %3 Dekstran sodyum sülfat 8-10 gün uygulanması ve 

   4-7 gün iyileşmenin beklenmesi     18

    

  4.1.1.5. %7 Dekstran sodyum sülfat 5 gün, ve takiben 

   %3 Dekstran sodyum sülfat 10 gün uygulanması ve sonrası  

  4 gün iyileşmenin beklenmesi     18 

4.2 Hastalık Aktivite İndeksinin  Değerlendirilmesi     20 

 



v 
 

4.3 Kolitin Histopatolojik ve Makroskobik Değerlendirilmesi  

     ve Kolon Ağırlık/Uzunluk Oranı       22 

 4.3.1 Kolitin Histopatolojik Değerlendirmesi     22 

 4.3.2 Kolitin Makroskobik Değerlendirmesi     24 

 4.3.3 Kolon Ağırlık/Uzunluk Oranı      26 

4.4 Kolon Mukozası Lipoksin A4 Sentez Kapasitesi Değerlendirilmesi  28 

 4.4.1 Bazal Lipoksin A4  Salınımı      28 

 4.4.2 Uyarılmış Lipoksin A4 salınımı      32 

5. TARTIŞMA          33 

6. SONUÇLAR          38 

ÖZET           39 

SUMMARY          41 

KAYNAKLAR          43

    

 

 

 



vi 
 

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

A23187  Kalsiyum iyonofor 

5-ASA  5-aminosalisilik asit 

ALX  Lipoksin A4 reseptörü 

ANOVA Varyans analizi 

ARPC2  Actin related protein 2/3 complex subunit2 

BOC  Butoxy-carbonyl-methionyl- phenylalanine-leucyl-phenylalanine- 

  leucyl- phenylalanine 

Cd4+T  Cluster differentiaton antigen 4 içeren T lenfosit hücreleri 

CMS  Karboksimetilsellüloz 

DSS  Dekstran sodyum sülfat 

ECM1  Extracellular matrix protein 1 

EİA  Enzim İmmun Assay  

HAİ   Hastalık aktivite indeksi 

HERC2  Homologous to the E6-AP Carboxyl terminus and Regulator of  

  Chromosome Condensation 1-protein like  domain containing E3  

  ubiquitin- protein ligase2 

HLA-DRB1 Human Leucocyte Antigen DR-beta1 

İBH  İnflamatuvar bağırsak hastalıkları 

IL10  İnterlökin-10 

LOX  Lipooksijenaz 

µg  Mikrogram 

ml  Mililitre 

mM  Milimolar  

LXA4  Lipoksin A4 

PBS  Fosfat buffer salin 



vii 
 

pg  Pikogram 

PGE1  Prostaglandin E1 

TNBS  Trinitrobenzen sülfonik asit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Şekiller Dizini 

 

Şekil3.1 DSS uygulamas,ı değerlendirme günleri ve  

  ilaç başlama zaman cetveli       11 

Şekil4.1  Grupların günler içindeki ortalama  

  ağırlıklarındaki değişim      21

          

Şekil 4.2  Kolon ağırlık/uzunluk oranının hastalık dönemlerine  

  göre değişimi        26 

Şekil 4.3  Lipoksin A4 bazal salınımının hastalık dönemlerine göre  

  değişimi        29 

Şekil 4.4  Misoprostol ilaç grubu iyileşme dönemindeki sıçanlarda  

  bazal Lipoksin A4 sentez kapasitesi  (pg/mg doku) ve  

  histopatolojik skor arası ilişki       32

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

TABLOLAR DİZİNİ 

 

Tablo 3.1:   Çalışma hayvan grupları, uygulanan ilaçlar ve  

  süreleri, hayvan sayıları     11  

Tablo 3.2:   Sıçanların kolit şiddetini yapısal ve işlevsel olarak değerlendirmek için 

   kullanılan hastalık aktivite indeksi    13  

Tablo 3.3:  Kolit makroskobik skorlaması    14  

Tablo 3.4:  Kolit histopatolojik skorlaması     14 

Tablo 4.1:  Kolit oluşturulmuş sıçanlarda kilo kaybı, dışkı kıvamı  

  ve dışkıda kan varlığına göre değerlendirilme gününde  

  hastalık aktivite indeksi     20 

Tablo4.2   Hastalık dönemlerine göre  ilaç gruplarının 

   histopatolojik   skorlaması     23  

Tablo 4.3  Gruplara göre kolitin makroskobik skorlaması  25  

Tablo 4.4:  İlaç gruplarına ve günlere göre kolon ağırlık/uzunluk  

  oranı        27 

Tablo  4.5   Gruplarda LXA4 bazal salınımının günlere göre  

  değişimi       30 

  



1 
 

1.GİRİŞ 

 İnflamasyon vücuda zararlı fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanların, vücuttan 

uzaklaştırılması ve oluşturdukları hasarın iyileştirilmesi için, vücut tarafından 

oluşturulan bir dizi reaksiyonlar zinciridir  (1). Zedeleyici ajanın ortadan kalkması ve 

hasarın düzelmesi ile inflamasyon sonlanır (2,3). İnflamasyonun ana amacı vücut 

bütünlüğünün korunması iken, inflamatuvar cevabın uygun olmayan bir şekilde 

normal doku veya çevresel ajanlara yöneltilmesi, aşırı olması, veya etken ortadan 

kalktıktan sonra devam etmesi ise, hastalığa neden olur (4).  Ülseratif kolit, kolon 

mukoza ve submukozasını tutan kronik inflamatuvar bir hastalıktır ve  Crohn 

hastalığı ile birlikte inflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) olarak anılan bir hastalık 

grubunu oluşturur (4,5). 

 Ülseratif kolit tedavisinde kullanılan birçok ilaca rağmen tedavi sonuçları her 

hastada yüz güldürücü değildir, çoğu hastada relapslar önlenemez (6,7). Hastalığın 

en kesin tedavisi olan cerrahi tedavide total kolektomi uygulanır, bu cerrahi  

sonucunda hastaların yaşam kalitesinde belirgin bir azalma olur (7).  Kronik 

inflamatuvar hastalıkların iyileşmesinin pasif ve spontan olduğu genel olarak kabul 

edilirken, son zamanlarda siklopentan prostaglandinler, lipoksinler, resolvinler ve 

protektinler gibi birçok ''rezolüsyon mediatörünün'' iyileşmede rol aldığı 

gösterilmiştir (2,8,9,10). Ülseratif kolit ataklarında ve bu atakların tedavisinde  bu 

mediatörlerin rolünü gösteren çok az çalışma vardır.   

 Bu tez çalışmasında dekstran sodyum sülfat (DSS) ile sıçanlarda deneysel 

ülseratif kolit modeli oluşturulmuş, hastalığın çeşitli dönemlerinde yapısal ve işlevsel 

olarak, histopatolojik olarak ve kolon mukozasının inflamasyon rezolüsyon 

mediatörlerinden  lipoksin A4 (LXA4) sentez kapasitesi açısından sıçanlar 

değerlendirilmiştir. Bu parametrelerin ayrıca standard tedavi olan 5-aminosalisilik 

asit (5-ASA) (11), ve özellikle non-steroidal antiinflamatuvar ilaç 

gastroenteropatisinde mukoza koruyucu etkisi bilinen prostaglandin E1 (PGE1) 

analoğu misoprostol tedavisi (12,13,14,15,16) ile değişimi değerlendirilmiştir.   

Lipoksin sentez kapasitesinin hastalığın seyri sırasındaki durumu, hangi aşamada 
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yükseldiği veya düştüğü ve tedavi edici ajanların ve misoprostolun  lipoksin 

sentezine  etkisinin değerlendirildiği bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.   Bu 

tez çalışmasında literatürdeki bu boşlukların giderilmesi ve ülseratif kolit tedavisinde  

rezolüsyon mediatörleri üzerinden etkili   yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi 

için bilgi birikimi oluşturulmasına çalışılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Ülseratif Kolit 

  Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, kronik, takip eden alevlenmeler ve iyileşme 

dönemleri ile  seyreden, sebebi bilinmeyen inflamatuvar bağırsak hastalıklarıdır.  Bu 

iki hastalık beraberce inflamatuvar bağırsak hastalığı olarak adlandırılır (4,5).  

  Ülseratif kolitin insidansı  bölgelere göre farklılık göstermekle beraber, 

Amerika Birleşik Devletlerinde ve Batı ülkelerinde  7/100.000'dir.  Asya, Afrika ve 

Güney Amerika'da daha nadir görülür. İnsidansı cinsiyete göre farklılık göstermez, 

her yaşta başlangıç gösterebilirken, en sık 20-25 yaşlarında başlar. %20 hastada 

ailesel olarak görülür. Hastalığın alevlenmelerinde, günlerce hatta aylarca sürebilen, 

tenesmus, kramp tarzı alt abdominal ağrı ve kanlı mukuslu diyare görülür.  

Hastaların yaklaşık %10'unda ilk ataktan sonra alevlenme görülmezken, diğer 

hastalarda alevlenmelerin arası aylar hatta yıllar olabilir (4). 

 Hastalığın etyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Normal bağırsakta 

luminal mikroplar, besinsel antijenler ve endojen inflamatuvar uyarılar gibi, konakçı 

immün sistemini uyaran faktörler ve konakçı mukozal bütünlüğünü koruyan, konakçı 

immün sistemini baskılayan faktörler arasında bir denge mevcuttur. Bu dengenin  

bozulma nedenleri hakkında birçok teori olmasına rağmen, başlangıç noktası tam 

olarak anlaşılamamıştır. Hastalığın etyopatogenezinde genetik yatkınlık, immün 

regülasyonun bozulması ve intestinal mikrobiyal flora ile tetiklenme vardır (4,5).  

 Genetik faktörler arasında HLA-DRB1 (Human Leucocyte Antigen DR-beta1) 

varlığı, IL10 (İnterlökin-10), ARPC2 (Actin related protein 2/3 complex subunit2), 

ECM1 (Extracellular matrix protein 1) ve HERC2 (Homologous to the E6-AP Carboxyl 

terminus and Regulator of Chromosome Condensation 1-protein like  domain 

containing E3 ubiquitin- protein ligase2) genlerinde mutasyon sayılabilir (5). 

 Ülseratif kolitte immünolojik cevabın, kişinin bağırsak epitelindeki kendi 

antijenlerine mi, yoksa bakteriyel antijenlere mi olduğu kesinlik kazanmamıştır 

ancak primer zedelenmeyi yaratan hücrelerin CD4+ T(Cluster of differentiaton 
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antigen 4)  hücreleri olduğu sanılmaktadır (4). Hastalığın görüldüğü kolon, 

bakterilerin çok bol bulunduğu bir bölgedir ve mikropların temelde bozuk olan 

immun regülasyonda, antijenik tetiklemeyi yaptığı sanılmaktadır. Özellikle hayvan 

modellerinde hastalığın ancak normal bağırsak florasının bulunması durumunda 

oluşması, mikropların patogenezdeki rolünü desteklemektedir (4,5,19,20). 

 İmmun cevabın tetiklenmesi inflamasyonun başlaması ile sonuçlanır ve 

başlangıçta nötrofiller daha sonra mononükleer hücreler olmak üzere, inflamatuvar 

hücreler nonspesifik doku yıkımı yaparlar.  Doku yıkımı mukozal epitelyal bariyer 

bütünlüğünün bozulması ve yüzey epitelyal hücrelerin emilim işlevinin kaybı ile 

sonuçlanır.   Bu doku yıkımı sonucu hastalığın karakteristik bulgusu olan aralıklı kanlı 

ishal görülür. Hastalığın en ağır komplikasyonu toksik megakolon olarak 

adlandırılan, şiddetli kolonik dilatasyondur. Bu durum rüptür ve perforasyon sonucu 

hayatı tehdit eden peritonit oluşturabilir (4,7).   

 Ülseratif kolit gastrointestinal sistem dışında da tutulum yapan sistemik bir 

hastalıktır.  Bu tutulumlar arasında gezici poliartrit, ankilozan spondilit, üveit, 

eritema nodosum,  karaciğerde perikolanjit ve primer sklerozan kolanjit sayılabilir 

(4,5,7). 

 Hastalığın uzun dönem seyrinde kolon kanseri riski vardır. Kolon kanseri riski 

tutulan kolon bölgesinin uzunluğu ve hastalığın süresi ile artar.  Sadece sol kolonun 

tutulduğu durumda 10 yıllık risk minimal iken, 20 yılda risk %2’dir.  Pankolit 

durumunda kolon karsinoma riski, 20. yılda %10, 30. yılda %15-25 arasındadır.  

Genel olarak 10 yıldan daha uzun hastalık seyrinde yıllık kanser insidansı %0.8 ile %1 

arasındadır (5,7). 

 Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar genel olarak immün sistemi 

nonspesifik olarak baskılarlar. Tedavinin spesifik hedefleri akut atakların kontrolü ve  

remisyonun devamının sağlanmasıdır (6,7,11).  Glukokortikoidler orta ve şiddetli 

atakların tedavisinde ilk tedavi seçeneği iken, remisyonun devamını sağlamakta 

yetersiz kalmaları ve yan etkileri nedeni ile uzun süreli tedavide tercih edilmezler.  
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Azotioprin gibi etkisinin görülmesi birkaç hafta alan ilaçlar akut ataklarda tercih 

edilmezken, uzun süreli tedavide tercih edilirler (6,7,11).   

 Hafif-orta şiddetli ülseratif kolitte ilk tercih edilen ilaç 5-ASA dır. Remisyonun 

sağlanmasından sonra hastalığın şiddetinden bağımsız olarak akut alevlenmelerin 

önlenmesinde faydalıdır.  Glukokortikoidler, orta ve şiddetli ataklarda kullanılırlar. 

Steroid bağımlı ya da steroide dirençli vakalarda, azatioprin, 6-merkaptopurin, 

siklosporin ve metotreksat gibi immünmodülatör ilaçlar tercih edilir. Son 

zamanlarda kalsinörin inhibitörü olan takrolimus, immunomodülatör bir ilaç olarak 

ülseratif kolit tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Alevlenmelerin önlenemediği 

veya akut atakların kontrol altına alınamadığı durumlarda, infliksimab ve 

adalimumab gibi tümor nekrozis faktör α (TNFα) nötralizasyonu yapan ajanlar 

kullanılmaktadır (6,7,11).   

 Ülseratif kolitte birincil tedavi ilaçlarla  olmakla beraber hastaların %20-

30'unda  cerrahi gerekir.   Acil durumlarda ilk cerrahi olarak subtotal kolektomi ve 

geçici ileostomi tercih edilirken, elektif cerrahi  ve nihai cerrahi olarak 

proktokolektomi  ve ileal poş anal anastomoz yapılır.  Cerrahi sonrası erken ve geç 

dönemde, ince bağırsak  obstruksiyonu (erken dönemde %15, 10. yılda %30), 

anastomoz darlığı (3.-4. yılda %8-14) ve poşit (3.-4. yılda %50) gibi birçok 

komplikasyon hastanın yaşam kalitesini azaltır (7). 

2.2. İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Araştırmalarında Kullanılan  Hayvan 

Modelleri 

 İnsanlarda yapılan immünhistokimyasal çalışmalar ve in vitro çalışmalar İBH 

ile ilgili bilgimizin artmasını sağlamıştır, ancak   hastalığın patobiyolojisini anlamakla 

ilgili birçok bilgi, İBH hayvan modelleri ile yapılmış çalışmalardan sağlanmıştır 

(18,19,20).  

 İBH araştırmaları için uygun olabilecek birçok model tarif edilmiştir, şu an 

altmışın üzerinde tarif edilmiş model vardır. İBH ile kusursuz benzerlik gösteren bir 

model olmamasına rağmen, hastalığın belirli bir yönünü veya belirli bir dönemini 
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incelemek için uygun birçok model vardır.  Bu modellerin en çok kabul edilen 

sınıflamasında, modeller   5 ayrı kategoride incelenmektedir.  Bu kategoriler: 

1. Kolitin antijen-spesifik formları ve mikroplarla indüklenmiş kolit: Bu 

modellerde antijen olarak peptidoglikan-polisakkarit veya karragenen gibi 

maddeler veya Helicobacter hepaticus gibi mikroorganizmalar kullanılırlar. 

Hastalığın oluşma mekanizmaları ve inflamasyonda rol alan olayları 

incelemek için faydalı modellerdir. 

2. Diğer indüklenmiş kolit modelleri: Bu modellerde trinitrobenzen sülfonik asit 

(TNBS), asetik asit veya dekstran sodyum sülfat  gibi kimyasal maddeler, 

radyasyon gibi fiziksel ajanlar veya immün kompleks ve siklosporin gibi 

immün sistemi etkileyen ajanlarla kolit indüklenir. 

3. Genetik   İBH modelleri: Bu model grubu en hızlı büyüyen gruptur. Gen 

transferi (transgenic) veya gen silinmesi (knock-out) ile kolit oluşturur. IL-10 

üretmeyen fareler veya insan fükosil transferazlarının farelere aktarıldığı 

fareler gibi birçok model vardır.  IL-10 üretmeyen farelerde osteoporoz gibi 

sistemik bulgular ve çok yüksek oranda kolon kanseri gelişimi görülür.  

4. İBH spontan hayvan modelleri: Bazı nadir hayvan türleri spontan olarak kolit 

geliştirirler. Bunlar arasında  bir tür pembe maymun, Samp1/Yit fareler 

sayılabilir. 

5. Adoptif transfer modelleri: İmmun yetmezlik yaratılmış hayvanlara (şiddetli 

kombine immun yetmezliği olan, RAG-1 geni silinmiş gibi), genetik olarak 

aynı T lenfosit verilmesi durumunda pankolit oluşması gibi modeller bu 

kategoriye örnek olarak verilebilir (20). 

 Literatürde en sık kullanılan modeller genetik modeller ve indüklenmiş 

modellerdir. Genetik modeller özellikle hastalığın oluşma mekanizması ile ilgili bilgi 

birikimi sağlamışlardır.  İndüklenmiş modellerden en sık kullanılanlar, DSS ve TNBS 

kullanılarak oluşturulan modellerdir. Klinik ve histopatolojik olarak DSS kullanılarak 
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oluşturulan modeller ülseratif koliti, TNBS kullanılarak oluşturulan modeller Crohn 

hastalığını taklit ederler (18,19,20).  

 Bu tez çalışmasında ülseratif kolit hastalığı ile benzer bir tablo oluşturan  DSS 

kullanımı ile oluşturulan sıçan kolit modeli kullanılmıştır. Bu modelde hayvanların 

içme suyuna, dekstran sodyum sülfat katılarak hastalık oluşturulur.  Modelde distal 

kolondan başlayarak mukoza ve submukozayı tutan inflamasyon oluşması, uzamış 

veya tekrarlayan uygulamalarda inflamasyonun kronikleşmesi, ülseratif kolite yakın 

benzerlik gösterir. Uzun süreli uygulamalarda kanser gelişimi de bildirilmiştir (20). 

Modelin kolayca tekrarlanabilir olması, özellikle profilaksi ve tedavi çalışmalarında 

ciddi bilgi birikimi ve bilgilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamıştır. Bu modelde T-

lenfosit yokluğunda da hastalık oluşması, ülseratif kolit etyopatogenezinden farklılık 

gösterir (20). Bu modelde inflamasyon rezolüsyon mediatörlerinden LXA4 

analoglarının kolit gelişimini yavaşlattığı ve iyileşmeyi hızlandırdığı, LXA4  sentezinde 

rol oynayan, 15-lipoksijenaz-1 inhibitörlerinin iyileşmeyi kötü etkilediği gösterilmiştir 

(21,22).  Ayrıca diğer rezolüsyon mediatörleri resolvin ve protektinlerin veya onların 

prekürsörlerinin  faydalı etkileri de gösterilmiştir (23).  5-ASA tedavisinin yine bu 

modelde etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (24).  Misoprostolun bu 

modeldeki etkisinin gösterildiği veya kolon mukozasının   LXA4   sentez kapasitesinin 

modelde oluşan hastalığın dönemlerine göre değişimini gösteren bir çalışmaya ise 

rastlanmamıştır. 

2.3. İnflamasyon Rezolüsyonu ve Lipoksinler 

Akut inflamasyon normalde bireyi mikrobiyal, fiziksel veya kimyasal 

zedelenmelere karşı koruyan lokalize bir cevaptır (2).  İnflamasyonun başlangıcında 

prostaglandinler ve lökotrienler gibi birçok proinflamatuvar mediatör salınır ve 

böylece lökosit birikmesi ve aktivasyonu gibi birçok koruyucu mekanizmanın 

devreye girmesi sağlanır (2,3,9).  İnflamasyonun sonlanması, zedeleyici ajanın 

ortadan kalkması ile bu proinflamatuvar mediatörlerin salınımının da pasif olarak 

ortadan kalkması ile oluşmaz.  İnflamasyonun daha başlangıcından itibaren, dokuya 

giren granülositler, salgıladıkları mediatörleri değiştirirler, proinflamatuvar 
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mediatörler yerine lipoksinleri salgılamaya başlarlar. Eş zamanlı olarak omega-3 

çoklu doymamış yağ asitlerinden sentezlenen resolvinler ve protektinler 

salgılanmaya başlar, böylece nötrofil göçü durur, apoptozis ve makrofajların 

nötrofilleri fagositozu sonucu inflamasyon sonlanır. Lipoksin (A4 ve B4), resolvin (E 

ve D)  ve protektinlere ek olarak,  anneksin deriveleri peptidler, inozin, inozin 

monofosfat , adenozin ve preskualene diphosphate  inflamasyon rezolüsyonunda rol 

oynayan mediatörlerdir (3). 

 Lipoksinler inflamasyon rezolüsyonunda rol oynadığı ilk saptanan ve en çok 

çalışılan mediatörlerdir. Sentezi için, birden fazla hücrenin sentezde rol alması, bir 

başka deyişle  hücreler arası  interaksiyon gerekmektedir. Sentez için bilinen iki ana 

yol vardır, bunlardan ilki 5-ve 15-lipoksijenaz (LOX) enzimlerinin ardışık olarak 

araşidonik asiti dönüştürmesidir, ikinci ana yol 5-/12-LOX enzimlerinin yine ardışık 

olarak araşidonik asiti dönüştürmesidir.  İlk yola polimorfonükleer lökositlerde 

bulunan 5-LOX  ve epitelde bulunan 15-LOX ile ardışık reaksiyonlar verilebilir.  İkinci 

yola ise yine polimorfonükleer lökositlerde bulunan 5-LOX  ve trombositlerde 

bulunan 12-LOX ile ardışık reaksiyonlar örnek olarak verilebilir (8). 

 Lipoksinler biyolojik etkilerini birkaç mekanizma ile oluşturur. Bunlardan ilki 

LXA4 reseptörüne (ALX) bağlanmaktır, bu reseptörün aktivasyonu sonucu anti-

inflamatuvar ve pro-rezolüsyon etkiler ortaya çıkar. ALX reseptörü birçok ligandın 

bağlandığı bir reseptördür, bu ligandların  en önemlilerinden biri glukokortikoidlerin 

antiinflamatuvar etkilerinin bir çoğundan sorumlu olan annexin 1 dir.  BOC (Butoxy-

carbonyl-methionyl- phenylalanine-leucyl-phenylalanine- leucyl- phenylalanine) bu 

reseptörün antagonistidir.  Sisteinil lökotrien reseptorünün inhibisyonu, lipoksinlerin 

antiinflamatuvar etkilerini oluşturdukları diğer bir mekanizmadır. Platelet derived 

growth factor, endotelyal growth faktör gibi büyüme faktörü reseptörlerinin 

inhibisyonu, lipoksinlerin fibrozis, anjiogenez ve proliferasyonu inhibe etmeleri ile 

sonuçlanır.  Dendritik hücrelerde nükleer bir reseptör olan aryl hidrocarbon 

reseptörü aktivasyonu bu hücrelerin “supressor of cytokine signalling 2”  proteinini 

arttırır ve doğal bağışıklıktaki fonksiyonlarını azaltır (8).  
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 Lipoksin analogları birçok hastalık modelinde inflamasyonu başarı ile 

azaltmıştır. Lipoksin analoglarının kullanıldığı hastalık modelleri arasında, psöriasis, 

allerjik kontakt dermatit gibi derinin inflamatuvar hastalıkları, akut böbrek 

yetmezliği, glomerulonefrit ve  renal iskemi ve reperfuzyon hasarı gibi böbreğin 

inflamatuvar durumları, astım gibi akciğerin inflamatuvar durumları ve Crohn ve 

ülseratif kolit gibi intestinal inflamasyonlar sayılabilir (8). 

 Ülseratif kolit hastalarının lipoksin biyosentezi açısından değerlendirildiği bir 

çalışmada hastaların kolon mukozasının, sağlıklı organ vericilerinin kolon 

mukozasına  göre 12 kat daha az LXA4 sentezlediği saptanmıştır. Kolon  mukozasında 

yine hasta grubunda 15-LOX enzim subtipi, 15-LOX-2 proteinin daha az bulunduğu 

saptanmıştır. İnsanlardan elde edilen bu bulgular lipoksin biyosentezindeki bir 

bozukluğun hastalığın etyopatogenezinde rol alabileceğini göstermektedir (22).   
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3.GEREÇ ve YÖNTEMLER 

3.1. Deney Hayvanları 

 Bu tez çalışmasında 8-10 haftalık erkek Wistar albino sıçanlar kullanılmıştır. 

Kolit modeli ön çalışmalarında çeşitli yaşlarda dişi sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar 

Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Laboratuvarından 

elde edilmişlerdir. Hayvan çalışmaları için gerekli etik kurul onayı Ankara 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan alınmıştır (22/6/2011 tarih ve 

2011-114-438 no’lu karar). Sıçanlar çalışma boyunca 21±1 °C derece oda 

sıcaklığında, 12 saat aydınlık 12 saat karanlık döngüsünde, standart sıçan yemine 

sınırsız erişebildikleri kafeslerde, dörderli gruplar halinde tutulmuşlardır. Deney 

grubuna göre protokolde belirtilen konsantrasyonlarda DSS eklenmiş musluk suyuna 

veya  normal musluk suyuna sınırsız erişim sağlanmıştır. 

3.2. DSS ile Kolit Oluşturulması 

 DSS ile çeşitli konsantrasyonlar ve süreler kullanılarak ön çalışmalar yapılmış 

ve çalışmalarda kullanılacak konsantrasyon ve süreler belirlenmiştir. Ön çalışmaların 

detayları bulgular bölümünde anlatılmıştır. Ön çalışmalardaki bulgular sonucunda 5 

günlük yüksek konsantrasyon (%7 ağırlık/hacim) kullanımı ile akut kolit 

oluşturulmuş, izleyen 10 günde konsantrasyon azaltılarak (%3 ağırlık/hacim) kolitin 

kronikleşmesi sağlanmıştır. İzleyen 4 gün DSS içermeyen normal musluk suyu 

verilerek kolitin iyileşme dönemi değerlendirilmiştir. 

3.3. Deney Protokolü 

 Hayvanlar rastgele olarak gruplara ayrılmış ve tablo 3.1 de gösterilen süre ve 

konsantrasyonlarda DSS uygulanarak kolit oluşturulmuştur. Misoprostol, 5-ASA ve 

onların çözücüleri olan % 0,5 (ağırlık/hacim) karboksimetilselüloz (CMS) ve fosfat 

buffer salin (PBS)(137 milimolar (mM) sodyum Klorür, 2,7 mM potasyum klorür, 10 

mM disodyum hidrojen fosfat iki hidröz, 2 mM potasyum dihidrojen fosfat iki 

hidröz)  verilmesine, DSS uygulamasının ertesi günü başlanmış ve sıçanların 

değerlendirildiği güne kadar devam edilmiştir. .  Doz 5-ASA için 100 mg/kg/gün, 
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misoprostol için 25 µg/kg/gündür. Deney protokolünün zaman cetveli şekil 1 de, 

sıçanların gruplara göre dağılımı tablo 3.1 de verilmiştir. 

 

 

 

         ilaç başlama         akut dönem       kronik dönem     iyileşme dönemi 
       (5-ASA,                    
       misoprostol 
       CMS, PBS) 

Şekil 3.1 DSS uygulaması, değerlendirme günleri ve ilaç başlama zaman cetveli. 

 

 

 

Grup DSS(%ağırlık/hacim, 
gün) 

İlaç Değerlendirme 
günü 

Hayvan 
sayısı 

Kontrol (-) (-)  12 

Hastalık  kontrol 

Akut 

%7, 5 gün (-) 5.gün 10 

Hastalık  kontrol 

Kronik 

%7, 5 gün 

%3, 10 gün 

(-) 15. gün 10 

 

Hastalık kontrol 

iyileşme 

%7, 5 gün 

%3, 10 gün 

(-) 19.gün 10 

 

Misoprostol 

Akut kolit 

%7, 5 gün Misoprostol 5.gün 10 

Misoprostol  

Kronik kolit 

%7, 5 gün 

%3, 10 gün 

Misoprostol 15. gün 10 



12 
 

Misoprostol 

Kolit iyileşme 

%7, 5 gün 

%3, 10 gün 

Misoprostol 19.gün 10 

5-ASA 

Akut kolit 

%7, 5 gün 5-ASA 

 

5.gün 10 

5-ASA 

Kronik kolit 

%7, 5 gün 

%3, 10 gün 

5-ASA 

 

15. gün 10 

5-ASA 

Kolit iyileşme 

%7, 5 gün 

%3, 10 gün 

5-ASA 19.gün 10 

PBS akut  kolit %7, 5 gün PBS 5.gün 4 

PBS kronik  kolit %7, 5 gün 

%3, 10 gün 

PBS 15. gün 4 

PBS kolit 
iyileşme 

%7, 5 gün 

%3, 10 gün 

PBS 19.gün 4 

CMS akut kolit 

 

%7, 5 gün CMS 5.gün 4 

CMS kronik kolit %7, 5 gün 

%3, 10 gün 

CMS 15. gün 4 

CMS iyileşme %7, 5 gün 

%3, 10 gün 

CMS 19.gün 4 

Tablo 3.1:  Çalışma hayvan grupları, uygulanan ilaçlar ve süreleri, hayvan sayıları. 

3.4. Hastalık Aktivite İndeksinin Değerlendirilmesi  

 Kolitin değerlendirilmesinde daha önce birçok araştırmada tarif edilmiş olan 

tablo 3.2 de detayları verilen hastalık aktivite indeksi (HAİ) kullanılmıştır(26). 
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Skor Kilo kaybı Dışkı kıvamı Rektal kanama 

0 Yok Normal yok 

1 %1-5 - - 

2 %5-10 Yumuşak Mikroskobik 

kanama 

3 %10-20 - - 

4 >%20 ishal Görünür kan 

 

  

Tablo 3.2:  Sıçanların kolit şiddetini yapısal ve işlevsel olarak değerlendirmek için 

kullanılan hastalık aktivite indeksi (26). 

Sıçanlarda ağırlık ve makroskobik gaita değerlendirmesi günaşırı, gaitada gizli 

kan varlığı ise hayvanların değerlendirildiği gün bakılmıştır. Gaitada gizli kan guiac 

metodu ile bakılmıştır. 

 

3.5. Kolitin Histopatolojik ve Makroskobik Değerlendirilmesi ve Kolon 

Ağırlık/Uzunluk Oranı 

 Kolitin histopatolojik ve makroskobik değerlendirmelerinde daha önce tarif 

edilmiş olan skorlamalar kullanılmıştır (23,27). Hayvanların değerlendirilme 

gününde, eter anestezisi altında hayvanların kolonu total olarak çekuma kadar 

eksize edilmiş,  soğuk %o 9 tuzlu su ile yıkandıktan sonra tartılmış ve sabit yük gerimi 

altında (3,2 gram) boyları ölçülmüş, kolon uzunlamasına açılarak makroskobik 

skorlama yapılmıştır. Rektosigmoid bölge histopatolojik incelemede kullanılmıştır.   

Makroskobik skorlama tablo 3.3 de, histopatolojik skorlama tablo 3.4 de 

gösterilmiştir. 
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Makroskobik bulgu Skor 

Mukozal lezyon yok 0 

Hiperemi ödem ufak erozyon ve 

ülserasyon alanları 

1 

Yaygın ve belirgin ülserasyon ve erozyon 2 

Tablo 3.3: Kolit makroskobik skorlaması (23) 

 

Bölge Bulgu Skor 

Enterosit Normal 0 

Tek hücre kayıpları 1 

Gruplar halinde hücre 
kaybı 

2 

Belirgin ülser 3 

Lamina Propria 

Mononükleer hücreler 

Normal 0 

Hafif artmış 1 

Orta derecede artmış 2 

Belirgin artış 3 

Lamina Propria 

Nötrofiller 

Normal 0 

Hafif artmış 1 

Orta derecede artmış 2 

Belirgin artış 3 

Kriptler Normal 0 

Tek inflamatuvar hücreler 1 

Kriptit 2 

Kript absesi 3 

Tablo 3.4 Histopatolojik skorlama (27).  Mümkün en yüksek skor 12 olabilmektedir.
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3.6. LXA4 Sentez Kapasitesinin Değerlendirilmesi 

Histopatolojik skorlama için eksize edilen kolon bölgesinin hemen üstünden 

yaklaşık 1 cm uzunluğunda 2 adet kolon mukozası bisturi yardımı ile sıyrılmış ve 

tartılmıştır. Mukoza parçalarından biri sadece 1 mililitre (ml) Krebs solüsyonu ( 118 

mM sodyum klorür, 5 mM potasyum klorür, 0,5 mM magnezyum klorür altı hidröz , 

2,5 mM kalsiyum klorid   monohidröz, 1,2 mM disodyum hidrojen fosfat iki hidröz, 

11,5 mM glukoz, 25 mM sodyum karbonat) içeren hücre kültür kabında, diğeri 10 

mM kalsiyum iyonofor A23187 içeren 1ml Krebs solüsyonunda, 37°C sıcaklıktaki, %5 

CO2 ve %95 O2 karışımı ile havalandırılan inkübatörlerde, orbital çalkalayıcıda 

çalkalanarak 90 dakika bekletilmiştir.   90 dakika sonunda inkübe edildikleri sıvı 

alınmış ve 3000 devir/dakikada, 10 dakika santrifüjlendikten sonra LXA4 tayini 

yapılacakları güne kadar -80°C  derecede saklanmıştır.  

LXA4 ölçümü Neogen firmasından (Lexington, ABD) temin edilmiş enzim 

immun assay (EİA) kitleri ile firmanın tarif ettiği protokole göre yapılmıştır. Yapılan 

ön çalışmalarda örnek sulandırmalarıyla ölçülen değerlerin  miktarının belirgin 

olarak değiştiğinin görülmesi  üzerine “solid faz ekstraksiyon” yöntemiyle  

ekstraksiyon yapılmıştır. 100 mikrolitre örnek üzerine 200 mikrolitre metanol 

eklenmiş ve 1,5 ml deiyonize su ile sulandırılmıştır. Elde edilen karışım 3000 devirde 

10 dakika santrifujlendikten sonra üstten alınan 1ml örneğin 0,1 N hidroklorik asit 

ile pH’ı 3,5'e ayarlanmıştır. Bu şekilde hazırlanan örnekler metanol ve su ile 

hazırlanmış C18 Sep-Pak light kolonlardan geçirilmiş, kolonlar su ve heksan ile 

yıkandıktan sonra örnek metil format içinde toplanmıştır.  Metil format 

uçurulduktan sonra örnek sulandırılmış ve EİA ile tayin yapılmıştır.  Ekstraksiyon ön 

çalışmaları sırasında Krebs solüsyonu içine çeşitli miktarlarda ekleme yapılarak 

ekstraksiyon yöntemi kontrol edilmiş, eklemelerin standardlara paralel bir şekilde 

başarıyla ölçüldüğü görülmüştür. Datalar verilmemiştir.  

 LXA4 tayini sonrası bazal ve uyarım sonrası mg doku başına LXA4 sentezi 

hesaplanmıştır. 
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3.7. İlaçlar ve Kimyasallar 

5-ASA ve misoprostol Cayman Chemical (Michigan, ABD) firmasından 

alınmıştır. Misoprostol PBS te 5µg/ml, 5-ASA %0.5 CMS de 20mg/ml olacak şekilde 

çözüldükten sonra, sıçanların 100 gramı başına 0,5 ml günde tek seferde  orogastrik 

gavajla verilmiştir.  CMS ve PBS çözücü kontrolü olarak protokolde belirtilen 

gruplara yine 0,5ml/100 g verilmiştir. Kalsiyum iyonoforu A23187 Sigma (St. Louis, 

ABD), DSS ise TdB Consult (Uppsala, İsveç) ve LXA4  tayininde kullanılan kitler 

Neogen (Lexington, ABD) firmalarından alınmıştır.  LXA4  ekstraksiyonu için kullanılan 

kimyasallar metanol, metil format ve heksan Merck (Darmstadt, Almanya) 

firmasından, C18 Sep-Pak light ekstraksiyon kartuşu ise Waters (Milford, ABD) 

firmasından temin edilmiştir. Gaitada gizli kan testi için gikan-test kitleri Turklab 

Tıbbi Malz.San.Tic.A.Ş.’ den (İzmir,Türkiye) temin edilmiştir.  

3.8. İstatistiksel Değerlendirme 

Tanımlayıcı değerlerin ölçümle belirlendiği durumlarda değerler 

ortalama±standart hata (SEM) olarak verilmiş, skorlamalar ise ortanca (en yüksek-en 

düşük değer) olarak verilmiştir. Hastalık aktivite indeksi karşılaştırmalarında 

Kruskall-Wallis testi (çoklu karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmesi yapılarak), 

zaman içinde hayvanların ağırlık değişimi tekrarlayan ölçümler iki yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmış günlere göre alt değerlendirmelerde post hoc testlerden 

Bonferroni testi kullanılmıştır, makroskobik skorlama ki-kare kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Kolon ağırlık uzunluk ortalaması ve LXA4 sentez kapasitelerinin 

karşılaştırmalarında 2-yönlü ANOVA ve bunların çoklu grup karşılaştırmalarında 

post-hoc testlerden Bonferroni testi kullanılmıştır. LXA4 bazal sentez kapasitesi ve 

histopatolojik skor arasındaki ilişki  Spearman korealasyon katsayısı testi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Kullanılan istatistiksel yöntemler metinde ayrıca belirtilmiştir. 

P<0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.  İstatistiksel değerlendirmeler IBM SPSS 

Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp. programı kullanılarak 

yapılmıştır.  
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4.BULGULAR 

4.1. DSS ile Kolit Oluşturulması için Yapılan Ön Çalışmalar. 

Literatürde sıçanlarda kolit oluşturulması için kullanılan DSS 

konsantrasyonları ve süreleri açısından farklılıklar mevcuttur. En sık kullanılan doz 5 

gün %5 DSS ile akut kolit oluşturulması ve %2 DSS uzun süreli kullanımı ile kolitin 

kronikleşmesinin sağlanmasıdır. Ön çalışmalar yapılarak kolit modelinin 

oturtulmasına çalışılmış, kullanılacak DSS konsantrasyonları ve kullanım süreleri 

belirlenmiştir.  Oluşturulan nihai protokol gereç ve yöntemler bölümünde tarif 

edilmiştir. Bu bölümde kullanılan çeşitli konsantrasyon ve sürelerde saptanan kolit 

bulguları tarif edilecektir. 

4.1.1. . Çeşitli Konsantrasyon ve Sürelerde Dekstran Sodyum sülfat Kullanımı ile 

Sıçanların Kolonunda oluşan Yapısal ve İşlevsel Değişiklikler   

4.1.1.1. %2.5 DSS’ın 5 gün süre ile uygulanması: Literatürde çok kısıtlı yayında 

kullanılmasına  rağmen, DSS’ın alındığı   TdB Consult (Uppsala, İsveç) firması bu parti 

üretimlerinde (batch no: DB001-31),  DSS’ın %2.5 konsantrasyonda, 5 gün süre ile 

uygulanmasının kolit oluşması için yeterli olduğu bilgisini vermiştir.  3 sıçanda %2,5 

DSS 5 gün süre ile verilmiş ve sıçanlarda sadece %4 ağırlık kaybı olduğu, ishal 

gelişmediği, kolonun makroskobik ve mikroskobik görünümünün normal olduğu, 

kolon uzunluk/ağırlık oranının ortalama 9.48 mg/mm olduğu saptanmıştır. Belirgin 

akut kolit gelişmemesi üzerine bu konsantrasyondan vazgeçilmiştir. 

4.1.1.2. %5 DSS’ın 5 gün süre ile uygulanması:  Literatürde kullanılan en sık 

konsantrasyon olan % 5 DSS 5 gün süre ile 3 sıçana verilmiş, belirgin kilo kaybı 

saptanmamış, sadece bir sıçanda mikroskobik kanama olduğu, belirgin makroskobik 

ve mikroskobik inflamasyonun olmadığı, kolon ağırlık/uzunluk oranın ortalamasının 

10.64 mg/mm olduğu saptanmıştır.   

4.1.1.3. %5 ve %7 DSS’ın, 7 gün ve 11 gün süre ile uygulanması: %5 DSS’ın 7 gün 

süre ile verildiği 2 sıçanda gaita kıvamının yumuşadığı, rektum civarı hafif ödem 

geliştiği, belirgin kilo kaybı olmadığı saptandı. %5 DSS’ın 11 gün süre uygulandığı 2 
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sıçanda rektum civarında belirgin ödem geliştiği, gaitada kan olmadığı, mikroskobik 

olarak orta derecede inflamasyon olduğu saptandı. % 7 DSS’ın 7 gün süre ile 

uygulandığı 2 sıçanda  mikroskobik kanama geliştiği, gaita kıvamının yumuşak 

olduğu, rektumda belirgin ödem olduğu, mikroskobik belirgin akut inflamasyon 

olduğu saptandı. 11 gün %7 DSS uygulamasının, %27 kilo kaybı geliştirdiği, gross 

rektal kanama oluşturduğu, kolon ağırlık/uzunluk oranının 15,5 mg/mm olduğu, 

mikroskobik olarak kronikleşmeye başlayan şiddetli inflamasyon olduğu saptandı. 

%7 DSS uygulamasının belirgin inflamasyon oluşturduğunun saptanması üzerine 

çalışmanın devamında akut kolit oluşturmak için bu konsantrasyonun kullanılmasına 

karar verildi. 

4.1.1.4. %7 DSS 7 gün ve sonrası %3 DSS 8-10 gün uygulanması ve 4-7 gün 

iyileşmenin beklenmesi: %7 DSS 4 sıçana verilmiş, 7. günün sonunda belirgin rektal 

kanama ve ishal olduğu, %12-20 ağırlık kaybının geliştiği, makroskobik ve 

mikroskobik belirgin inflamasyon olduğu saptanmıştır. 7 gün % 7 DSS uygulanması 

sonrası %3 DSS’ın 8-10 gün uygulandığı 6 sıçanda belirgin ishal ve rektal kanamanın 

olduğu,  makroskobik olarak yaygın ülserlerin olduğu, mikroskobik olarak 

mononükleer hücrelerin de bulunduğu kronik kolit varlığı saptandı. 

  %7 DSS uygulanması sonrası, %3 DSS’ın 10 gün verilmesini takiben iyileşme 

için 4 gün beklendiği 3 sıçanda, ishalin azaldığı, rektal kanamanın mikroskobik olarak 

devam ettiği, makroskobik olarak ülserlerin olmadığı, mikroskobik olarak  kronik 

kolit olduğu ancak inflamasyon aktivitesinin azaldığı saptandı. Aynı uygulama sonrası 

7 gün beklendiğinde ise ishalin tamamen düzeldiği, makroskobik olarak minimal 

ödem olduğu, mikroskobik olarak aktivitenin belirgin olarak azaldığı saptandı. 

4.1.1.5. %7 DSS 5 gün, ve takiben %3 DSS 10 gün uygulanması ve sonrası 4 gün 

iyileşmenin beklenmesi: %7 DSS’ın 5 gün  uygulanmasının %7 ağırlık  kaybı yaptığı, 

gaita kıvamının yumuşadığı, rektal kanamanın olmadığı, mikroskobik olarak belirgin 

akut inflamasyon olduğu saptandı.  %7 DSS’ın 5 gün uygulanmasını takiben, 10 gün 

%3 DSS uygulanması, ishal ve mikroskobik kanama, 12. günde %10, 15.günde %3.5 

ağırlık kaybı ve mikroskobik olarak belirgin kronik kolit ile sonuçlandı.  
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 %7 DSS’ın  5 gün uygulanmasını takiben, 10 gün %3 DSS uygulanması ve 

sonrasında 4 gün DSS’ın kesilmesi, ağırlık kaybına yol açmazken, gaita kıvamının 

yumuşak olduğu, mikroskobik kanama varlığı ve mikroskobik olarak aktivitesi 

azalmış kronik kolit bulunduğu saptandı. 

 Yukarıda tarif edilen ön çalışmalar sonucunda %7 DSS’ın 5 gün uygulanması 

ile akut kolit oluşturulması, %7 DSS’ın 5 gün uygulanmasını takiben %3 DSS’ın 10 gün 

kullanımı ile kronik kolit oluşturulması,   %7 DSS’ın 5 gün uygulanmasını takiben %3 

DSS’ın 10 gün kullanımı ve ardından  4 gün DSS kullanımının kesilmesi ile iyileşme 

döneminin oluşturulması deney protokolü olarak kullanılmıştır. 

CMS ve PBS gruplarındaki hayvanların HAİ, LXA4 düzeyleri, makroskobik ve 

mikroskobik skor ve kolon ağırlık/uzunluk oranları sonuçları ile  hastalık kontrol 

grupları sonuçları  arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadığından bundan sonra 

verilen sonuçlarda hastalık kontrol grupları, CMS grupları ve PBS grupları, hastalık 

kontrol grupları altında birleştirilmiştir. Değişik günlerde işleme alınan herhangi bir 

tedavi uygulanmamış 12 hayvan  sıfırıncı gün yani hastalıksız dönem olarak kabul 

edilmiştir.  Deney sırasında protokol tamamlanmadan ölen hayvanların yerine, yeni 

hayvanlarla tekrar yapılmaya çalışılmış ancak  DSS in bitmesi ve yeniden temininin 

mümkün olmaması nedeni ile  bütün grupları tamamlamak mümkün olmamıştır. 

Hastalık kontrol iyileşme dönemi grubunda 6 hayvan ve misoprostol grubu kronik 

hastalık grubunda 1 hayvan eksik kalmıştır.  
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4.2 Hastalık Aktivite İndeksinin Değerlendirilmesi 

Takip edilen hayvanlar kilo kayıplarına, dışkı kıvamlarına ve gaitada kan 

varlığına göre skorlanmıştır. Hayvanların takiplerinin son gününde elde edilen 

skorlar tablo 4.2 de verilmiştir. 

 

Grup Hastalık 

Dönemi 

Hayvan  

sayısı 

Hastalık Aktivite indeksi [Ortanca (en 

düşük-en yüksek değer)] 

Hastalık 

kontrol 

grubu 

Akut 18 8 (6-11) 

Kronik 18 8,5 (6-12) 

İyileşme 12 7 (6-10) 

 

5-ASA grubu 

Akut 10 6 (3-10) 

Kronik  10 7,5 (4-12) 

İyileşme 10 6 (2-8)* 

Misoprostol 

grubu 

Akut 10 7 (4-12) 

Kronik 9 8 (4-11) 

İyileşme 10 4 (2-9)* 

Tablo 4.1: Kolit oluşturulmuş sıçanlarda kilo kaybı, dışkı kıvamı ve dışkıda kan 

varlığına göre değerlendirilme gününde HAİ [Ortanca (en düşük-en yüksek değer)].  

*  Hastalık kontrol grubu iyileşme döneminden farklıdır. İyileşme döneminde 5-ASA 

ve misoprostol gruplarında HAİ, hastalık kontrol grubundan daha düşüktür.   

 

HAİ istatistiksel olarak Kruskall-Wallis (çoklu karşılaştırmalarda Bonferroni 

düzeltmesi yapılarak) yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. İyileşme döneminde 
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misoprostol grubunun (p=0,018) ve 5-ASA grubunun (p=0,044), hastalık kontrol 

grubuna göre hastalık aktivite indeksinin daha düşük olduğu saptanmıştır. 

İyileşme  dönemine kadar takip edilen hayvanların ortalama ağırlık değişimi 

şekil 4.1 de verilmiştir. Kontrol olarak deney grubu dışından 10 sağlıklı erkek sıçanın 

ağırlığı 19 gün boyunca takip edilmiştir.  Ağırlık takibi yöntemlerde belirtildiği gibi 

ilaç başlanmasından hemen önce, sonrasında  günaşırı ve değerlendirme günü 

yapılmıştır. 
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Şekil4.1 Grupların günler içindeki ortalama ağırlıklarındaki değişim. Değerler 

ortalamaSEM olarak verilmiştir.  *Ağırlık kontrol grubundan farklı. Hastalık kontrol 

grubu ve ağırlık kontrol grubu arasında fark vardır. 
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Kontrol grubu, ağırlık değişimi açısından hastalık kontrol grubundan 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı bulunmuştur (Tekrarlayan ölçümler iki 

yönlü ANOVA p=0,023). 5-ASA grubu ile diğer gruplar arasında ve misoprostol grubu 

ile diğer gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark yoktur.   Günler arasında çoklu 

karşılaştırma yapıldığında hastalık  kontrol grubu ile, ağırlık kontrol grubu arasındaki 

fark 6. günden sonra istatistiksel olarak anlamlı hale gelmiş (p<0,05)  ve 19. güne 

kadar devam etmiştir (Tekrarlayan ölçümler iki yönlü ANOVA testi, post hoc 

Bonferroni testi).   

 

 

4.3 Kolitin Histopatolojik ve Makroskobik Değerlendirilmesi ve Kolon 

Ağırlık/Uzunluk Oranı. 

4.3.1 Kolitin Histopatolojik Değerlendirmesi 

 Sıçanların distal bir santimetrelik kolonu protokolde belirtilen günlerde 

eksize edilmiş ve histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen histopatolojik 

skorlar tablo 4.2 de verilmiştir. 
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Grup Hastalık 

Dönemi 

Hayvan  

sayısı 

Histopatolojik skor [Ortanca (en düşük- 

en yüksek değer)] 

Hastalık 

kontrol 

grubu 

Hastalıksız 

dönem  

12 2 (0-6) 

Akut 18 11 (10-12)* 

Kronik 18 10 (8-12)* 

İyileşme 12 9 (7-12)* 

 

5-ASA 

grubu 

Hastalıksız 

dönem  

12 2 (0-6) 

Akut 10 8 (6-10)*,** 

Kronik  10 9 (5-12)* 

İyileşme 10 8,5  (7-10)* 

Misoprostol 

grubu 

Hastalıksız 

dönem  

12 2 (0-6) 

Akut 10 8 (4-12)*,** 

Kronik 9 8 (6-12)* 

İyileşme 10 7 (6-10)*,*** 

Tablo4.2  Hastalık dönemlerine göre  ilaç gruplarının histopatolojik skorlaması. 
Değerler ortanca (en düşük-en yüksek değer) olarak verilmiştir (Patolojik bulgular   
0-3 arası skorlanmıştır, en düşük skor 0 en yüksek skor 12 olabilmektedir). 
*Hastalıksız dönemden farklı, ** hastalık kontrol grubu akut döneminden farklı, *** 
hastalık kontrol grubu iyileşme döneminden farklı. Akut dönemde 5-ASA ve 
misoprostol grupları hastalık kontrol grubundan daha düşük skorlara sahiptir. 
İyileşme döneminde misoprostol grubu, hastalık kontrol grubundan daha düşük 
skorlara sahiptir. 
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 Hastalık kontrol, 5-ASA ve misoprostol gruplarında akut, kronik ve iyileşme 

dönemindeki histopatolojik  skorlar, hastalıksız döneme göre daha yüksektir 

(Kruskall Wallis testi, Bonferoni düzeltmesi). 

   

 Akut dönemde 5-ASA ve misoprostol grupları anlamlı olarak hastalık kontrol 

grubundan daha düşük skorlara sahiptir (sırasıyla p<0,001 ve p=0,001). 5-ASA ve 

misoprostol grupları arasında ise fark görülmemiştir. 

 Kronik dönemde  hastalık kontrol, 5-ASA ve misoprostol grupları arasında 

fark saptanmamıştır (Kruskall Wallis testi, Bonferoni düzeltmesi). 

  İyileşme döneminde misoprostol grubu, hastalık kontrol grubundan anlamlı 

bir şekilde daha düşük skorlara sahiptir (p=0,008),  hastalık kontrol grubu ve 5-ASA 

grubu arasında ise fark yoktur. 

 

4.3.2 Kolitin Makroskobik Değerlendirmesi 

Kolitin makroskobik skorlaması ile elde edilen sonuçların gruplara göre 

dağılımı tablo 4.3 de  verilmiştir.  
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Grup/Skor 
Hastalık 

dönemi 

Hayvan 

sayısı 

0 (%,n) 1(%,n) 2(%,n) 

Hastalık 

kontrol 

grubu 

Hastalıksız 12 %100,n=12 - - 

Akut 18 - %72,2, n=13 % 27,8, n=5 

Kronik  18 - %38,9, n=7 %61,1, n=11 

İyileşme 12 - %91,7, n=11 %8,3, n=1 

5-ASA grubu 

Hastalıksız 12 %100,n=12   

Akut 10 - %90, n=9 %10, n=1 

Kronik  10 - %80, n=8 %20, n=2 

İyileşme 10 - %80, n=8 %20, n=2 

Misoprostol 

grubu 

Hastalıksız 12 %100, n=12 - - 

Akut 10 - %80, n=8 %20, n=2 

Kronik  9 - %77,8, n=7 %22,2,n=2 

İyileşme 10 - %90 n=9 %10 n=1 

Tablo 4.3 Gruplara göre kolitin makroskobik skorlaması [Lezyon yok=0, lokalize 

lezyon (ülser,hiperemi)=1, yaygın lezyon=2 olarak değerlendirilmiştir].  Gruplar 

arasında istatistiksel anlamlı fark yoktur. 

 Makroskobik skorlamada gruplar arasında (hastalık kontrol, 5.ASA ve 

misoprostol grupları) istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Bütün gruplarda  

hastalık dönemleri (hastalıksız, akut, kronik, iyileşme)  arasında istatistiksel  olarak 

anlamlı şekilde farklıdır, ancak ilaç uygulamaları bu farka ek katkı yapmamıştır (Ki-

kare,  p<0,001). 
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4.3.3 Kolon Ağırlık/Uzunluk Oranı 

İlaç gruplarına göre kolon ağırlık/uzunluk oranı şekil 4.2 ve tablo 4.4  de verilmiştir. 
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Şekil 4.2 Kolon ağırlık/uzunluk oranının hastalık dönemlerine göre değişimi. 

Sonuçlar ortalamaSEM olarak verilmiştir. * Hastalıksız dönemden farklı,** hastalık 

kontrol kronik dönemden farklı,***hastalık kontrol iyileşme döneminden farklı,+ 

hastalık kontrol akut dönemden farklı. 5-ASA grubunda akut dönemde belirgin bir 

artış olmamıştır. İyileşme döneminde misoprostol grubu ve hastalıksız dönem 

arasında fark yoktur.  
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Grup Hastalık 

dönemi 

Hayvan  

sayısı 

Kolon ağırlık/uzunluk oranı  

[Ortalama(mg/mm)±SEM] 

Hastalık 

kontrol 

grubu 

Hastalıksız 12 9,85±0,32 

Akut 18 11,55±0,34*,** 

Kronik  18 13,26±0,47*,**,+ 

İyileşme 12 11,7±0,31*,** 

5-ASA grubu Hastalıksız 12 9,85±0,32 

Akut 10 11,09±0,45 

Kronik  10 12,59±0,5* 

İyileşme 10 12,47±0,41* 

Misoprostol 

grubu 

Hastalıksız 12 9,85±0,32 

Akut 10 11,52±0,51* 

Kronik  9 12,19±0,62* 

İyileşme 10 11,40±0,37 

Tablo 4.4: İlaç gruplarına ve günlere göre kolon ağırlık/uzunluk oranı (mg/mm) 

Sonuçlar ortalama±SEM olarak verilmiştir.  * Hastalıksız dönemden farklı,** hastalık 

kontrol kronik dönemden farklı,***hastalık kontrol iyileşme döneminden farklı, + 

hastalık kontrol akut dönemden farklı. 5-ASA grubunda akut dönemde belirgin bir 

artış olmamıştır. İyileşme döneminde misoprostol grubu ve hastalıksız dönem 

arasında fark yoktur.  
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Kolon ağırlık/uzunluk oranında hastalıksız, akut, kronik ve iyileşme 

dönemlerinde, hastalık kontrol, 5-ASA ve misoprostol grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktur (2-yönlü ANOVA testi). 

 

Hastalık kontrol grubunda kolon ağırlık/uzunluk oranı akut dönemde 

hastalıksız döneme göre artmış (p=0,012),  artmaya kronik dönemde de devam 

etmiş (hastalıksız döneme göre p<0,001, akut döneme göre p=0,028), iyileşme 

döneminde kronik döneme göre azalmış (p=0,028) ancak hastalıksız döneme göre 

yüksek kalmıştır (p=0,012) (2-yönlü ANOVA testi, post hoc Bonferroni testi). 

5-ASA grubunda akut dönemde belirgin bir artış olmamış, kronik dönemde 

hastalıksız döneme göre bir artış olmuş (p<0,001), iyileşme döneminde yine 

hastalıksız döneme göre yüksek kalmıştır (p<0,001) (2-yönlü ANOVA testi, post hoc 

Bonferroni testi). 

Misoprostol grubunda akut dönemde hastalıksız döneme göre bir artış olmuş 

(p=0,046), yükseklik kronik dönemde de devam etmiş (p=0,02), ancak iyileşme 

döneminde hastalıksız dönemle bir fark kalmamıştır (2-yönlü ANOVA testi, post hoc 

Bonferroni testi). 

4.4 Kolon Mukozası LXA4 Sentez Kapasitesi Değerlendirilmesi 

4.4.1 Bazal LXA4  Salınımı 

Gruplarda bazal durumda LXA4 salınımı şekil 4.3 ve tablo 4.5 de verilmiştir.  
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Şekil 4.3 LXA4 bazal salınımının hastalık dönemlerine göre değişimi [ortalama 

(pg/mg doku)SEM]. *Misoprostol grubu akut, kronik dönemlerinden, hastalıksız 

dönemden, 5-ASA  ve hastalık kontrol grupları iyileşme dönemlerinden farklı. 

İyileşme döneminde misoprostol grubunda bazal  LXA4  salınımı, aynı dönemdeki 

hastalık kontrol grubu ve 5-ASA gruplarından belirgin fazladır. 
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grup Hastalık 

dönemi 

Hayvan  

sayısı 

LXA4 Basal salınımı  [Ortalama (pg/mg 

doku) ±SEM] 

Hastalık 

kontrol 

grubu 

Hastalıksız 12 2,208±0,34 

Akut 16 2,351±0,229 

Kronik  16 3,180±0,359 

İyileşme 12 3,447±0,383 

5-ASA grubu Hastalıksız 12 2,208±0,34 

Akut 10 2,502±0,379 

Kronik  10 2,509±0,421 

İyileşme 10 3,158±0,413 

Misoprostol 

grubu 

Hastalıksız 12 2,208±0,34 

Akut 10 2,747±0,395 

Kronik  9 3,093±0,535 

İyileşme 10 4,869±0,304* 

Tablo  4.5  Gruplarda LXA4 bazal salınımının günlere göre değişimi (Ortalama±SEM). 

 * Misoprostol grubu,  akut, kronik ve  hastalıksız dönemlerinden, 5-ASA  ve hastalık 

kontrol grupları iyileşme dönemlerinden farklı. İyileşme döneminde misoprostol 

grubunda bazal  LXA4  salınımı, aynı dönemdeki hastalık kontrol grubu ve 5-ASA 

gruplarından belirgin fazladır. 
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Bütün gruplar bir arada  değerlendirildiğinde iyileşme döneminde, hastalıksız 

(p<0,001) ve akut döneme göre (p<0,001) göre belirgin daha fazla salınım olduğu 

görülmüştür (2-yönlü ANOVA testi). 

 

 

Gruplar içinde günlük değişimlere bakıldığında hastalık kontrol grubunda ve 

5-ASA grubundaki artışlar istatistiksel olarak anlamlı değildir.  Misoprostol grubunda 

ise iyileşme dönemindeki salınım, hastalıksız dönemden (p<0,001),  akut dönemden 

ve (p=0,002) ve kronik dönemden (p=0,016) belirgin olarak fazladır.  Günler içinde 

hastalık grupları karşılaştırıldığında hastalık kontrol grubu ve 5-ASA grubu arasında 

belirgin bir fark saptanmamıştır.  Misoprostol grubu ile diğer gruplar 

karşılaştırıldığında akut ve kronik hastalık dönemlerinde fark yok iken LXA4 bazal 

salınımı iyileşme döneminde 5-ASA (p=0,009) ve hastalık kontrol grubundan 

(p=0,029) anlamlı derecede daha fazladır (2-yönlü ANOVA testi, post hoc Bonferroni 

testi). 

Misoprostol ilaç grubu iyileşme dönemindeki hayvanların bazal LXA4 sentez 

kapasiteleri ile histopatolojik skorları arasındaki korelasyon incelendiğinde güçlü ve 

negatif yönde bir ilişki varlığı  saptanmıştır (p<0,001, Spearman korelasyon katsayısı;    

-0,953). Bu ilişkinin grafik haline getirilmiş hali Şekil 4.4 de verilmiştir. Bu ilişki 5-ASA 

ve hastalık kontrol grupları iyileşme dönemlerinde saptanmamıştır (sırasıyla p=0,615 

ve 0,334).  
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Şekil 4.4 Misoprostol ilaç grubu iyileşme dönemindeki sıçanlarda bazal LXA4 sentez 

kapasitesi (pg/mg doku) ve histopatolojik skor arası ilişki( p<0,001, Spearman 

korelasyon katsayısı;    -0,953).   

 

 

4.4.2 Uyarılmış LXA4 salınımı 

Kolon mukozasının kalsiyum iyonoforla uyarılması bazal salınımı istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde değiştirmemiştir. Bütün gruplar bir arada 

değerlendirildiğinde (hastalık kontrol, 5-ASA ve misoprostol grubu), iyileşme 

dönemindeki salınım, hastalıksız ve akut döneme göre belirgin fazla bulunmuştur 

(p=0,001)(2-yönlü ANOVA). Sonuçlar verilmemiştir.  
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5-TARTIŞMA 

Ülseratif kolit, kalın bağırsağı tutan, iyileşme ve hastalık dönemlerinin 

birbirini takip ettiği, hastaların %90’ında ömür boyu süren, kronik inflamatuvar bir 

hastalıktır. Türkiye’deki prevelansı 79/1000 olarak bildirilmiştir (28).  %40-50 

hastada medikal tedavi alevlenmeleri önlemez, %10 kadar hastada akut atak tıbbi 

tedaviye rağmen iki aydan daha uzun sürer (29).  

Ülseratif kolit patofizyolojisini anlamak ve   yeni tedavi yöntemlerinin 

geliştirilmesi amacıyla hayvan modellerinden sıklıkla faydalanılır (18).    Bu tez 

çalışmasında ilk önce DSS kolit modelinin sıçanlarda oluşturulması için ön çalışmalar 

yapılmıştır.  Ön çalışmalarda literatürde başarıyla kullanıldığı belirtilen birçok DSS 

konsantrasyonu ve uygulama süresi bizim grubumuzda kolit oluşturmamıştır. DSS 

yüksek molekül ağırlığına sahip negatif yüklü bir moleküldür, değişik oranlarda 

sülfatlanabilir, kolit çalışmalarında en sık 40-50 bin Dalton ağırlığındaki formu 

kullanılır. Bu özellikleri ile kolon mukozasındaki koruyucu mukusların özelliğini 

bozarak kolon mukozasının zedelenebilirliğini artırır. Bundan sonra gerek 

mukozadaki kendi antijenlerine, gerekse luminal antijenlere karşı oluşan 

immünolojik cevap hastalık oluşturur (29). Dolayısı ile bu modelde DSS, kolon 

mukozası ve kolon florası arasında kompleks bir etkileşim gerekir ve 

tekrarlanabilirlik ancak bütün bu özelliklerin aynı olması ile garanti edilebilir.  

Bölümümüzde yürütülen ayrı bir çalışmada yine sıçanlarda, aynı firmadan 

alınmış  [TdB Consult (Uppsala, İsveç)] ancak farklı bir parti numarası olan DSS 

(batch no: DB001-32) kullanılarak bu tez çalışmasında kullanılan süre ve 

konsantrasyonlar ile  kolit oluşturulmuş, ancak kronik döneme gelindiğinde 

sıçanların %60’a yakını kaybedilmiştir. Histopatolojik incelemede displaziye kadar 

giden değişiklikler görülmüştür (Melli ve ark. yayınlanmamış veriler). Bu nedenle 

DSS kolit modeli kullanılarak yapılan çalışmalarda, çalışma içinde DSS, hayvan ve 

flora  parametrelerinin hayvanlar arasında aynı olması doğru olacaktır.  
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 HAİ skorlaması DSS ile sıçanlarda oluşturulmuş kolitin şiddetini belirlemek 

için kullanıldığında,  ilaç grupları arasında belirgin fark sadece iyileşme döneminde 

saptanmıştır ve skor bu dönemde 5-ASA ve misoprostol tarafından düşürülmüştür.  

Ülseratif kolit tedavisinde standart tedavi olan  5-ASA'nın akut ve kronik dönemde 

de bu skoru düşürmesi beklenir (23), bizim deney grubumuzda bu düşüş olmamıştır. 

Bunun sebebi bu çalışmada 5-ASA’nın, kaynak gösterilen çalışmadaki gibi profilaktik 

olarak DSS  uygulamasından önce değil, bir gün sonra  başlanması  olabilir. 

Misoprostol bu modelde daha önce denenmemiş bir ilaçtır ve iyileşme döneminde 

5-ASA kadar etkililik göstermiştir.  Bu skorlamada ishal yaptığı bilinen misoprostolun 

(30) bu yan etkisi nedeni ile daha yüksek skor alması ve iyileştirici etkisi olsa bile 

skora yansımaması beklenebilir.  Hastalık kontrol gruplarındaki 48 hayvanın 

hepsinde 4. günde gaita kıvamı normal değildir ve 26 hayvanda belirgin ishal 

görülmüştür (%54).   Misoprostol verilen 29 hayvanda ise yine 4. günde bütün 

hayvanların gaita kıvamı normal değildir ve 17 hayvanda belirgin ishal saptanmıştır 

(%58). On dördüncü günde hastalık kontrol grubunda ishal oranı %53 (16/30) olarak 

saptanmıştır, misoprostol grubunda ise bu oran %73 (14/19)'dür (ki-kare testi, 

p=0,23).  DSS ile kolit oluşturulmasının yaptığı ishale  misoprostol  ek katkı 

yapmamıştır.  Bazı deneysel çalışmalarda misoprostolun belirgin ishal yaptığı 

saptanmıştır (31,32).  Yalnız bu çalışmalarda misoprostol,  bu çalışmada kullanılan 

dozdan daha yüksek dozda kullanılmıştır. Misoprostolun insanlar için kullanılan dozu 

erişkinlerde günde iki kez 400 µg dır ve bu dozda %30 ishal görüldüğü bildirilmiştir 

(30).  Bu çalışmada seçilen doz 70 kg ağırlığındaki bir insan için 1750 µg’a denk 

gelmektedir.  Klinikte tedavi edici ajanların bu çalışmada kullanılan sürelerden daha 

uzun kullanılması gerekebileceğinden (29), daha düşük misoprostol dozların bu 

modelde etkililiğinin denenmesi misoprostolun ülseratif kolitte klinik 

kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi için bilgi birikimi sağlayacaktır. 

Histopatolojik skor değerlendirmesinde 5-ASA ve misoprostol akut dönemde, 

hastalık kontrol grubuna göre daha düşük skorlara sahiptir, iyileşme döneminde ise 

misoprostolun etkililiği devam ederken, 5-ASA nın belirgin etkililiği kalmamıştır. 

Kronik dönemde her iki ilaç da etkisiz kalmıştır.  Bu durum klinikte 5-ASA nın hafif-
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orta şiddetli ataklarda tercih edilmesi ile uyumludur (29), hastalık  uzadıkça etkililiği 

azalmıştır. 5-ASA tedavisi HAİ ni iyileşme döneminde anlamlı şekilde düşürürken 

histopatolojik skora katkı yapmamıştır. Bunun nedeni histopatolojik inceleme için 

kullanılan rektosigmoid bölgenin hem ülseratif kolit hastalığında, hem de bu 

modelde ilk tutulan ve son iyileşen bölge olması olabilir, kolonun bütününde 

absorpsiyon düzelip gaita kıvamı düzelmeye başlarken bunun rektosigmoid bölge 

histopatolojisine yansıması geç olmuş olabilir.   Misoprostolun tedavi edici ajan 

olarak bu modeldeki etkililiği  daha önce çalışılmamıştır ve bu çalışmada faydalı 

olabileceği gösterilmiştir.  Misoprostolun non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların 

oluşturduğu ince bağırsak zedelenmelerindeki koruyucu etkisi bilinmektedir ve 

buradaki koruyucu mekanizmanın mukus salgılanmasının artışına bağlı olduğu 

düşünülmektedir  (31).  Koruyucu mukus salgılanmasının artması; DSS ile bozulan 

mukus yapısının düzelmesi ve hastalık şiddetinin bu modelde düzelmesinin 

nedenlerinden biri olabilir.  Misoprostolun TNF α, interlökin-1 ve tromboksan A2 

sekresyonunu azaltmak gibi bilinen anti-inflamatuvar etkileri vardır  (33).  DSS ile 

zedelenmenin devam etmediği iyileşme döneminde ise misoprostolun etkililiğinin 

devam etmesini ve standart tedavi edici ajan olan 5-ASA' dan daha etkili olmasını  

bu bilinen anti-inflamatuvar etkilerinin rolü olabilir. Misoprostolun hem mukus 

salgısını arttırıcı hem de anti-inflamatuvar etkileri kronik dönemde yetersiz kalmış 

gibi görünmektedir. 

Bu çalışmada kullandığımız makroskobik görüntü skorlaması hastalık 

dönemlerine göre değerlendirildiğinde  akut dönemde artmış, kronik dönemde 

artmaya devam etmiş ve iyileşme döneminde azalmıştır,  ilaç grupları ise bu farklara 

ek katkı yapmamıştır.  Makroskobik skor ve histopatolojik skor bu çalışmada iki farklı 

kişi tarafından değerlendirilmiştir ve aralarındaki korelasyon anlamlıdır (p<0,001 

korelasyon katsayısı= 0,791, Spearman korelayon testi). Histopatolojik skorlamada 

görülen farkların, makroskobik skorlamada görülmeme nedeni yine makroskobik 

skorun, bütün kolonu değerlendirirken, histopatolojik skorun bu modelde en çok 

zedelenen bölge olan rektosigmoid bölgeyi değerlendirmesi olabilir  (20, 26).  
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Histopatolojik skorlamanın kolonun proksimali içinde yapılması planlanmış, fakat  

sonuçları bu tez çalışmasının sunumuna yetişmemiştir. 

Kolon ağırlık/uzunluk  oranı, zedelenme sonucu kolonda görülen ödeme bağlı 

ağırlık artışı ile birlikte, uzun süren hastalık sonrası kolonda görülen kısalmayı 

gösteren objektif bir kriterdir  (23). 5-ASA  kolon ağırlık/uzunluk oranının akut 

dönemde artmasını engellemiş ancak, hastalığın kronik ve iyileşme döneminde etkisi 

belirgin olmamıştır.  Misoprostol ise kolon ağırlık/uzunluk oranında belirgin etkisini 

iyileşme döneminde göstermiş ve bu oran bu dönemde hastalıksız dönemle aynı 

hale gelmiştir. Bu bulgu misoprostolun iyileştirmeyi artırıcı etkisini 

desteklemektedir.     

 LXA4 belirgin anti-inflamatuvar özelliklere sahip bir lipid mediatördür  (8) ve 

eksikliğinin insanlarda ülseratif kolit etyopatogenezinde rolü olabileceğini gösteren 

bir çalışma vardır  (22). İnsanlarda ve bu modelde kolon LXA4 sentez kapasitesinin 

ülseratif kolit hastalığının dönemlerine göre nasıl değiştiğine dair bir çalışma yoktur.  

Bu çalışmada DSS kolit modelinde, bazal LXA4 sentezinin iyileşme döneminde arttığı 

görülmüştür.  E serisi prostaglandinlerin lipoxin sentezini artırdıkları bilinmektedir  

(34). Misoprostol hastalığın iyileşme döneminde belirgin bir şekilde LXA4 sentezini 

artırmıştır ve iyileşme döneminde HAİ, histopatolojik skor ve kolon ağırlık/uzunluk 

parametrelerinde iyileştirici etki göstermiştir.  Histopatolojik skor iyileştirici etkilerin 

hızla görülebildiği bir parametredir ve iyileşme döneminde misoprostol grubunda 

bazal LXA4 sentez kapasitesiyle güçlü bir negatif ilişkiye sahiptir, yani bazal sentez 

kapasitesi arttıkça skor iyileşmektedir.  Bu korelasyon misoprostolun bu modelde 

sahip olduğu iyileştirici etkinin LXA4 sentez kapasitesini artırışına bağlı olduğunu 

düşündürmektedir.  Rezolüsyon, zedeleyici ajanın ortadan kalktığı durumlarda 

gereklidir ve misoprostol DSS ile zedelenmenin minimal olduğu iyileşme döneminde 

LXA4 sentezinde artış sağlamıştır.   Ayrıca ileriki çalışmalarda BOC gibi LXA4 

reseptör antagonistleri  (17) veya PD 146176 gibi LXA4 sentez inhibitörleri 

kullanılarak  (35), misoprostolun bu çalışmada gösterilen iyileşme dönemindeki 

iyileştirici etkisinin geriye çevrilmesi anlamlı olacaktır.  Yine bundan sonraki 
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çalışmalarda misoprostolun etkililiğinin hastalığın daha geç dönemlerinde verilmesi 

ile de oluşup oluşmayacağı ve akut dönemde etkililik sağlayan 5-ASA tedavisine 

çeşitli dönemlerde eklenerek iki ilacın birlikte etkililiğinin denenmesi, misoprostolun 

bu hastalıkta klinikte kullanımı için bir bilgi birikimi sağlayabilir.   
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6.SONUÇLAR 

1. Ülseratif kolit çalışmaları için kullanılan sıçanlarda DSS ile indüklenmiş kolit 

modeli, DSS ve hayvanlardan kaynaklanan farklılıklar nedeni ile standart doz 

ve sürelerde oluşmayabilir.   

2. Sıçanlarda DSS ile indüklenmiş ülseratif kolit modelinde 5-ASA özellikle akut 

dönemde, misoprostol ise hem akut hem de iyileşme döneminde faydalı 

etkilere sahiptir. 

3. Sıçanlarda DSS ile indüklenmiş ülseratif kolit modelinde LXA4 sentez 

kapasitesi hastalığın iyileşme döneminde artmaktadır. Bu artış özellikle 

misoprostol grubunda belirgindir ve misoprostolun bu dönemde gösterdiği 

iyileştirici etkiden sorumlu olabilir. 
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ÖZET 

DEKSTRAN SODYUM SÜLFAT İLE KOLİT OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA, KOLON 

MUKOZASININ LİPOKSİN A4 SENTEZ KAPASİTESİNİN İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ 

 Ülseratif kolit kronik, ciddi morbiditelere sahip olan ve kesin tedavisinin 

henüz olmadığı, hasta yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır.  Bu 

hastalıkta patofizyolojinin anlaşılması ve yeni tedavi modellerinin geliştirilmesi için 

birçok hayvan modeli kullanılmaktadır. Bunlar arasında özellikle yeni tedavi 

yaklaşımlarının geliştirilmesi ve iyileşmenin incelenmesi için uygun bir model olan 

Dekstran sodyum sülfat modeli,  sıçanlarda oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan ön 

çalışmalarda %7 Dekstran sodyum sülfat’ın içme suyu ile 5 gün uygulanması ile akut 

kolit oluşmuş, bu uygulamayı 10 gün %3 Dekstran sodyum sülfat uygulaması takip 

ettiğinde kolit kronikleşmiş ve en sonunda 4 gün Dekstran sodyum sülfat 

uygulamasının kesilmesi ile kolit şiddeti azalmış ve iyileşme bulguları başlamıştır. 

 Bu modelde tedavi almayan, birinci günden itibaren 5-aminosalisilik asit veya 

misoprostol alan sıçanlar hastalık aktivite indeksi, histopatoloji, makroskobik 

görüntü, kolon ağırlık/uzunluk oranı ve lipoksin A4 sentez kapasitesi açısından 

hastalıksız, akut hastalık, kronik hastalık ve iyileşme dönemlerinde 

karşılaştırılmışlardır. 5-aminosalisilik asit akut dönemde histopatolojik skoru, kolon 

ağırlık/uzunluk oranını ve  iyileşme döneminde ise hastalık aktivite indeksini 

iyileştirmiştir.  Misoprostol akut dönemde histopatolojik skoru ve iyileşme 

döneminde hastalık aktivite indeksini, histopatolojik skoru ve kolon ağırlık /uzunluk 

oranını iyileştirmiştir.  Bu bulgularla bu çalışma misoprostolun bu modelde,  faydalı 

etkilerinin olabileceğini göstermiştir. 

 Lipoksin A4 sentez kapasitesi hastalık modelinin iyileşme döneminde artmış 

ve bu artış özellikle misoprostol grubunda belirgin olmuştur.  İyileşme döneminde 

misoprostol grubunun histopatolojik skoru ve  lipoksin A4 sentez kapasitesi arasında 

güçlü negatif bir korelasyon bulunmuş ve misoprostolun yaptığı iyileştirici etkide 

lipoksin A4 sentez kapasitesini artırışının rolü olduğu düşünülmüştür.    
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SUMMARY 

The Impact of Colonic Mucosal Lipoxin A4 Synthesis Capacity on Healing at Rats 

with Dekstran Sodium Sulphate Induced Colitis 

 Ulcerative colitis is a chronic disease with serious co-morbidities, negatively 

affecting the life quality of the patient, and there is no definitive therapy. Many 

animal models are used to investigate the pathophysiology of this disease and/or to 

develop new therapies. We tried to induce colitis  using dextran sodium sulfate, at 

rats.  Preliminary work showed that, administering 7% dextran sodium sulfate in 

drinking water induced acute colitis, when 3% dextran sodium sulfate is 

administered for 10 days afterwards the colitis obtained a chronic form and if the 

dextran sodium sulfate administration is stopped for the following 4 days the 

severity of colitis decreased and signs of healing appeared. 

 Using  this model rats with no therapy, receiving misoprostol or 5-

aminosalicylic acid therapy starting from day one were compared, while disease 

free, during the acute, chronic disease phases and recovery phase using,  disease 

activity index, histopathology score, macroscopic appearance score, colon 

weight/length ratio and colonic mucosa lipoxin A4 synthesis capacity. 5-

aminosalicylic acid therapy  improved histopathology score and colon weight/length 

ratio during the acute phase while improving disease activity index during the 

recovery phase. Misoprostol therapy improved histopathologic score during the 

acute phase while improving both histopathologic score and colon weight/length 

ratio during the recovery phase. These findings indicate that misoprostol therapy 

can be beneficial in this model. 

    Lipoxin A4 synthesis capacity has  significantly increased during the recovery 

phase of the disease model,  markedly in the misoprostol group. Lipoxin A4 

synthesis capacity and histopathologic score had a strong negative correlation 

during the recovery phase of the   misoprostol therapy group indicating that this 

increase may be responsible for the beneficial effect of misoprostol.   
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