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• Değişik eikosanoidlerin etkilerinin farklı olması
• Değişik eikosanoidlerin proinflamatuvar etkileri 

yanında antiinflamatuvar etkilerinin de olması
• Değişik eikosanoidlerin inflamatuvar

rezolusyonda görev almaları 
• NSAİ ilaçların inflamasyonda, siklooksijenaz

inhibisyonu haricinde, önemli işlevlerinin olması
• Eikosanoidlerinin birbirlerinin oluşumu 

üzerine etkilerinin olması

Eikosanoidlerin inflamasyondaki
rollerinin değerlendirildiği çalışmalarda 

karşılaşılan metodolojik sorunlar
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• Transsellüler metabolizma aracılığıyla 
eikosanoidlerin birbirlerinin oluşumunu 
etkilemeleri

• Transsellüler metabolizma olmaksızın 
eikosanoidlerin birbirlerinin oluşumunu 
etkilemeleri

Eikosanoidlerinin birbirlerinin 
oluşumu üzerine etkilerinin olması
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• Karageninle oluşturulan hava kesesi inflamasyon modeli
• Eksududa EIA ile TXB2 ve LTB4 ölçümü ile lökosit sayısının 

değerlendirilmesi
• Değişik dozlarda indometasinin bahsedilen eikosanoidler

üzerine etkisi
• Sentetik PGE1 analoğu olan misoprostolun tek başına ve 

indometasinle kombine halde bahsedilen eikosanoidlerin
oluşumu üzerine etkisi

European Journal of Pharmacology 369:365–371, 1999
Effect of combination of misoprostol and indomethacin on 

eicosanoid
production in carrageenan-induced air pouch inflammation in rats

Kemal Sayar, Mehmet Melli
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• İndometasin, çalışılan modelde doz bağımlı olarak eksuda LTB4
oluşumunu artırıyor. 

• Sentetik PGE1 analoğu olan misoprostol tek başına 
kullanıldığında,  eksuda TXB2 düzeyini anlamlı olarak inhibe
ederken, indometasinin tek başına yaptığı inhibisyonu
etkilemiyor. 

• Misoprostol tek başına kullanıldığında, eksuda LTB4 düzeyinde 
kontrole göre anlamlı değişiklik yapmazken, indometasinle
oluşan eksuda LTB4 oluşumunu inhibe ediyor. 

• Eksuda lökosit sayısı üzerine, en azından çalışılan düşük 
dozlarda indometasinin anlamlı bir etkisi bulunmazken, 
misoprostol eksuda lökosit sayısını artırıyor. 

Bu çalışmanın çıkarımları
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• Karageninle oluşturulan hava kesesi inflamasyon modeli
• Eksududa EIA ile PGE2 ve TXB2 ölçümü ile lökosit sayısının 

değerlendirilmesi
• Sentetik PGE1 analoğu olan misoprostolun eksudadaki

lökositlerde COX-2 protein düzeyine etkisi
• İndometasinin ve spesifik COX-2 inhibitörü SC-58236’nın 

eksudadaki lökositlerde COX-2 protein düzeyine etkisi
• Misoprostol ile bahsedilen inhibitörlerin kombinasyonunun 

eksudadaki lökositlerde COX-2 protein düzeyine etkisi

Prostaglandins & other Lipid Mediators 70: 227-239, 2002
Effect of misoprostol and indomethacin on cyclooxygenase

induction and eicosanoid
production in carrageenan-induced air pouch inflammation in rats

Mesut Buluç, Hakan Gürdal, Mehmet Melli

16.11.2009 10



16.11.2009

6

16.11.2009 11

16.11.2009 12



16.11.2009

7

16.11.2009 13

16.11.2009 14



16.11.2009

8

16.11.2009 15

• Misoprostol, eksudada PGE2 düzeyini artırmasına paralel olarak 
eksudadan elde edilen lökositlerde COX-2 protein düzeyini 
artırıyor. 

• Gerek indometasin ve gerekse spesifik COX-2 inhibitörü SC-
58236 eksudadan elde edilen lökositlerde COX-2 protein 
düzeyini artırıyor. 

• Buna karşın gerek indometasin ve gerekse spesifik COX-2 
inhibitörü SC-58236, misoprotolun eksudadan elde edilen 
lökositlerde COX-2 protein düzeyinde yaptığı artışı geri çeviriyor. 

Bu çalışmanın çıkarımları

16.11.2009 16

• Aspirin-induced astımı (AIA), aspirin-tolerant astımı (ATA) olan 
hastalarda ve sağlıklı gönüllülerde yürütülen klinik çalışma

• Kişilerin periferik kan lökositlerinde  EIA yöntemiyle ASA, ASA+ 
sitokalasin +fMLP ve  sitokalasin B+fMLP uyarısıyla sisteinil
lökotrienlerin (Cys-LT) ölçümü 

• Periferik kan lökositlerinde ASA ile ASA+ sitokalasin +fMLP
uyarısıyla oluşan Cys-LT salınımı üzerine PGE2’nin etkisi

Clinical and Experimental Allergy 31:1615-1622, 2001
Release of cysteinyl leukotrienes with aspirin stimulation and
the effect of prostaglandin E2 on this release from peripheral

blood leucocytes in aspirin-induced asthmatic patients
G. Çelik , S. Bavbek , Z. Mısırlıgil and M. Melli
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ASA uyarısı fMLP+Cyt-B ve ASA+fMLP+Cyt-B uyarısı
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AIA

ATA

Sağlıklı gönüllüler
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• AIA’lı hastalar, ATA’lı hastalar ve sağlıklı gönüllülerle 
karşılaştırıldığında, periferik kan lökositlerinin ASA ile  uyarısı 
anlamlı olarak daha fazla Cys-LT salınımına neden oluyor. 

• Cys-LT salınımında olan bu artış, AIA’lı hastalarda ASA’ya
spesifik gözüküyor. Çünkü sitokalasin B+fMLP uyarısı, her üç 
grubun periferik kan lökositlerinde Cys-LT salınımında anlamlı 
artışa neden oluyor.

• AIA’lı hastaların  periferik kan lökositlerinde ASA’nın oluşturduğu  
Cys-LT salınımı PGE2 tarafından inhibe ediliyor. 

• Her üç grubun periferik kan lökositlerinde ASA+sitokalasin
B+fMLP uyarısıyla olan Cys-LT salınımı, PGE2 tarafından inhibe
ediliyor

Bu çalışmanın çıkarımları
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• İndometasin, çalışılan akut inflamasyon modelinde doz 
bağımlı olarak LTB4 oluşumunu artırıyor. 

• AIA’lı hastaların periferik kan lökositlerinin ASA ile  uyarısı 
Cys-LT salınımında artışa neden oluyor. 

• 1. çalışmada misoprostol indometasinle oluşan eksuda
LTB4 oluşumunu inhibe ediyor.

• AIA’lı hastaların  periferik kan lökositlerinde ASA’nın
oluşturduğu  Cys-LT salınımı PGE2 tarafından inhibe
ediliyor. 

• Tüm bu bulgular NSAİİ’lerin (indometasin ve ASA) 
lipoksijenaz üzerine inhibitör etkileri olabileceğini 
düşündürüyor. 

Genel Çıkarımlar 
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• 1. çalışmada misoprostol tek başına kullanıldığında, 
eksuda LTB4 düzeyinde kontrole göre anlamlı değişiklik 
yapmıyor 

• Misoprostolun COX-2 protein düzeyini artırmasına 
karşın, 5-LO protein düzeyi üzerine etkisi bilinmiyor. Bu 
konu çalışabilecek bir konu olarak gözüküyor.

• Dayanıklı prostaglandin analogları AIA/ASA 
provakosyon testinde bir tedavi modalitesi olarak 
gündeme gelebilir mi?

Açıklanması/çalışılması gereken bulgular 
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• Dr. Kemal Sayar; Sunulan ilk çalışmanın yürütülmesi
• Dr. Mesut Buluç; Sunulan ikinci çalışmanın yürütülmesi
• Prof. Dr. Hakan Gürdal; Sunulan ikinci çalışmada Western Blot

çalışmalarının yürütülmesi
• Prof. Dr. Gülfem Çelik; Sunulan üçüncü çalışmanın planlanması 

ve yürütülmesi
• Lab. Soner Mamuk; Tüm çalışmalarda hava kesesi modelinin 

oluşturulması ve eikosanoidlerin EIA’nın yapılması
• Proje katkıları için TÜBİTAK (SBAG-1516, SBAG-2103) ve 
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