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ÖNSÖZ 

Kolon kanseri dünyada en yaygın görülen ölümcül kanser türlerinden 

birisidir. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ajanların istenmeyen 

etkilerinden dolayı tedavide daha güvenli alternatif tedavi seçenekleri denenmeye 

baĢlanmıĢtır. Halofuginon uzun yıllardır veteriner alanında kullanılan antiprotozoal 

bir ilaçtır. Son yıllarda beĢeri alanda kanser çalıĢmalarında baĢarıyla kullanılmıĢ ve 

yan etkilerinin çok az olduğu belirtilmiĢtir.   

Bu çalıĢmada ratlara kimyasal madde ile indüklenen kolon kanserinde, 

halofuginonun kolon kanserinin en önemli markırlarından birisi olarak kabul edilen 

aberrant kriptal foki ile sitokinler, yangı ve oksidatif durum üzerine etkileri 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmada halofuginon uygulamasının kolon kanseri tedavisinde 

aberrant kriptal fokilerin oluĢumunu engelleyerek kanserin ilerlemesini azaltabileceği 

ve kolon kanseri tedavisinde tek baĢına veya kemoterapötik ilaçlarla kombine 

kullanılabilecek yeni bir tedavi seçeneği olabileceği öngörülmüĢtür. 

Bu araĢtırma Selçuk Üniversitesi, Deneysel Tıp AraĢtırma ve Uygulama 
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Programı Koordinatörlüğü tarafından 2013-ÖYP-052 proje numarası ile 
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ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

HALOFUGĠNONUN DENEYSEL KOLON KANSERĠNDE ETKĠNLĠĞĠNĠN 

BELĠRLENMESĠ 

 

ORHAN ÇORUM 

FARMAKOLOJĠ VE TOKSĠKOLOJĠ (VET) ANABĠLĠM DALI 

 

DOKTORA TEZĠ/ KONYA-2016 

Kolon kanseri dünyada en fazla mortalite ve morbiditeye neden olan kanserlerden birisidir. 

Kolon kanseri tedavisinde cerrahi ve medikal tedavinin yanısıra alternatif tedavi seçenekleri de 

uygulanmaktadır. Halofuginon (HLF) uzun yıllardır veteriner alanda kriptosporidiozis ve koksidiozis 

tedavisinde kullanılan antiprotozoal ilaçtır. Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda HLF’un antiproliferatif, 

antifibrotik, antianjiyogenik, antimetastatik, antiinflamatuar ve antioksidan etkilerinin olduğu 

belirtilmiĢtir. HLF’un antifibrotik, antiproliferatif, antianjiyogenik ve antiinflamatuar etkileri ile kolon 

kanseri oluĢumunda faydalı olabileceği hipotez edildi. Bu çalıĢmanın amacı ratlarda azoksimetan ile 

indüklenen kolon kanseri üzerine HLF etkisini belirlemektir. ÇalıĢmada kullanılan toplam 38 rat 4 

gruba ayrıldı: Kontrol (KNT): (n:8), HLF (n:10, 0.4 mg/kg, PO, SID), kanser (KAN) (n:10, 

azoksimetan, 15 mg/kg, IP, haftada bir defa 2 hafta boyunca) ve KAN+HLF (n:10, azoksimetan, 15 

mg/kg, IP, haftada bir defa 2 hafta boyunca+ HLF 0.4 mg/kg, PO, SID). ÇalıĢma 18. hafta sonunda 

sonlandırıldı. Ratların kalbinden anestezi altında kan örnekleri alındıktan sonra ratlar servikal 

dislokasyon yöntemi ile ötenazi edildi. ÇalıĢma boyunca gruplarda ölümler gözlendiği için istatistiksel 

değerlendirme her gruptan 7 rat üzerinde gerçekleĢtirildi. Aberrant kriptal foki (ACF)’yi belirlemek 

için ötenaziden hemen sonra kolon dokusu metilen mavisi ile boyandı. Hemogram değerleri (Akyuvar, 

alyuvar, platelet, hematokrit, hemoglobin) kan sayım cihazında ve biyokimyasal değerler (Alkalin 

fosfataz, total bilirubin, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, gamma glutamil transferaz, 

total protein, albumin, kreatinin, kolesterol, trigliserid) otoanalizör cihazında belirlenirken, sitokinler 

(tümör nekrozis faktör (TNF)-α, interlöykin (IL)-2, IL-6, IL-10), tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri ve 

13,14-dihidro-15-keto-prostaglandin F2α değerleri ELISA okuyucusunda ölçüldü. HLF ve KNT 

gruplarında ACF gözlenmedi. ACF düzeyi KAN grubunda KAN+HLF grubuna göre ve TNF-α düzeyi 

KAN grubunda diğer grublara göre istatistiksel olarak önemli derecede yüksek bulundu (P<0.05). 

Ayrıca hemoglobin seviyesi, KAN+HLF grubunda KNT grubuna göre daha düĢük iken (P<0.05), 

kolesterol seviyesi, HLF grubunda KAN+HLF grubuna göre, trigliserid seviyesi ise HLF grubunda 

KAN ve KAN+HLF grubuna göre daha yüksek bulundu (P<0.05). Ancak bu değiĢimler ratlar için 

belirtilen referans aralıkta belirlendi. Diğer parametrelerde ise herhangi bir değiĢiklik gözlenmedi. 

Sonuç olarak HLF’un kolon kanserinin ilerlemesini engelleyebileceği ve gelecekte kolon kanseri 

tedavisinde destek tedavi olarak kullanılabileceği ifade edilebilir.  

 

Anahtar Sözcükler: Aberrant kriptal foki, Halofuginon, Kolon kanseri, Oksidatif durum, Sitokinler  
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DETERMINATION OF EFFICACY OF HALOFUGINONE IN 

EXPERIMENTALLY INDUCED COLON CANCER 
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PHD THESIS / KONYA-2016 

 
Colon cancer is one cancer which causes the most mortality and morbidity in the world. 

Medical and surgical tecniques, as well some alternative therapies, are used in the therapy of colon 

cancer. Halofuginone (HLF) is widely used as antiprotozoon drug against to cryptosporidiosis and 

coccidiosis in veterinary medicine for a long time. Antiproliferative, antifibrotic, antiangionegic, 

antimetastatic, anti-inflammatuar and antioxidant effects of HLF have been reported in last years. In 

the current research, antiproliferative, antifibrotic, antiangiogenic and anti-inflammatuar effects of 

HLF have been considered; it has been hypothesized that HLF might inhibit tumorigenesis in 

experimentally induced colon cancer. Aim of this research is to investigate the effect of HLF on the 

progression of azoxymethane induced colon cancer in rats. Totally 38 male Wistar albino rats were 

divided 4 groups: Control (n:8, CNT), halofuginone (n:10, HLF, 0.4 mg/kg, PO, SID), cancer (n: 10, 

CAN, azoxymethane, 15 mg/kg, IP, once a week for two weeks) and CAN+HLF (n:10, 

azoxymethane, 15 mg/kg, IP, once a week for two weeks, HLF, 0.4 mg/kg, PO, SID). After 18 weeks, 

research was terminated. Blood samples were taken under anesthesia and all animals were sacrificed. 

During the experimental period, deaths were observed in groups and statistically evaluations of 

research were done from 7 rats of each group. Aberrant crypt foci (ACF) of colon were stain with 

Methylene blue. Hemogram values (white blood cell, red blood cell, platelet, hematocrit, hemoglobin) 

were determined with hemocell counter, biochemical values (Alkaline phosphatase, total bilirubin, 

alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma glutamyltransferase, total protein, 

albumin, creatinine, cholesterol, triglyceride) were measured by autoanalyzer, whereas cytokines 

(Tumour necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)-2, IL-6, IL-10), 13,14-dihydro-15-keto 

Prostaglandin F2α and Thiobarbituric Acid Reactive Substances levels were measured with ELISA 

reader. There was no observed any ACF in CNT and HLF group.Higher ACF was determined 

(P<0.05) in CAN group when compared to HLF+CAN group, in addition TNF-α level of cancer group 

was higher than all experimental groups. Hemoglobin level of CAN+HLF was lower (P<0.05) than 

CNT group, whereas cholesterol and triglyceride levels of HLF group were higher (P<0.05) than CAN 

and CAN+HLF. But these changes were within the referenge range of rats. No any changes were 

determimned in the other values. In conclusion, it may be stated that HLF inhibits tumor progression 

in colon cancer, and it may be evaluated as supportive drug in the treatment of colon cancer in the 

future.  

  

Key words: Aberrant crypt foci, Colon cancer,  Cytokines, Halofuginone, Oxidative status 

 

 

 

 

 



1 
 

1. GĠRĠġ 

1.1. Kolon Kanseri 

Kolon kanseri özellikle geliĢmiĢ ve endüstriyel ülkelerde olmak üzere 

dünyanın en önemli mortalite ve morbidite sorunlarından birisidir. Dünyada en 

yaygın görülen kötü huylu tümörler arasında 3. sırada yer alırken, kansere bağlı 

ölümlerde 4. sırada yer almaktadır. Kolorektal kanser (KRK) ABD’de erkek ve 

kadınlarda en yaygın görülen kanser türleri arasında 3. sırada yer alırken, kansere 

bağlı ölümlerde 2. sırada yer almaktadır. ABD’de her yıl 130 bin, Avrupa’da 250 bin 

ve tüm dünyada 1 milyondan fazla insana KRK teĢhisi konulmaktadır. Ġnsanlarda 40 

yaĢ altında kolon kanseri görülme riski daha az düzeyde iken, 55’li yaĢlardan itibaren 

baĢlayarak artmaktadır. 70 ve üzeri yaĢlardaki insanların yarısından fazlasında 

adematöz polipler görülmekte ve bunlardan %10’nunda kanser geliĢmektedir. 

Yangısal barsak hastalıkları, kolon kanseri oluĢumunda büyük risk oluĢturmaktadır. 

Kolitis kaynaklı kanser, yangısal barsak hastalıkları ile karakterize KRK’in alt 

tipidir. Yangısal barsak hastalıkları bulunan hastaların %20’sinden fazlasında 30’lu 

yaĢların baĢında kolitis kaynaklı kanser geliĢtiği ve bunların yaklaĢık %50’sinde 

ölüm görüldüğü belirtilmiĢtir. KRK oluĢumundan özellikle çevresel faktörler 

sorumludur. Kalıtsal faktörlerin rolü ise %5-20 oranında değiĢmektedir (Yeatman 

2001, Arnold ve ark 2005, Alrawi ve ark 2006, Labianca ve ark 2010, Terzic ve ark 

2010, Birt ve Phillips 2014, Landskron ve ark 2014). 

Kolon kanseri, sekumdan baĢlayıp rektuma kadar devam eden kalın barsağın 

hastalığıdır. Kolon insanlarda yaklaĢık 1.5 metre büyüklüğünde, soru iĢaretine benzer 

yapıda, damarlarla beslenme durumuna göre çıkan kolon, transversal kolon, inen 

kolon ve sigmoid kolon olmak üzere dört bölüme ayrılan organdır. Kolon kanseri 

mukozal bir kanserdir. Barsak duvarı mukoza, submukoza ve seroza kısımlarından 

oluĢur. En iç tabaka mukoza tabakası, en dıĢ tabaka ise seroza tabakasıdır. Mukoza 

tabakası tek katlı kolon hücreleri ve mukus salgılayan goblet hücrelerinden oluĢur. 

Kanser; DNA’nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz ve anormal Ģekilde çoğalması, 

apoptozisin bozulması, invazyon, metastaz ve anjiyogenezi kapsayan 

hiperproliferatif bir hastalıktır. Bütün dokularda çevresel ve genetik faktörlere bağlı 

olarak kanser oluĢabilmektedir. Kolon kanseri oluĢumunda, DNA hasarı (mutasyon) 

ile baĢlayıp tümöral geliĢmeyle karakterize olan kontrol edilemeyen neoplastik 
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lezyonlar oluĢmaktadır. Bu aĢamada birçok gen (onkogen, tumor supressor gen vb.) 

rol almaktadır. Kolon kanserinde kolonun tüm segmentlerinde lezyonlar bulunmakta 

ve yoğunluğu yaĢla artmaktadır (Ponz de Leon ve Percesepe 2000, Yeatman 2001, 

Lu ve ark 2006, Lin ve Karin 2007, Naugler ve Karin 2008). 

1.1.1. Kolon Kanserinin Nedenleri 

KRK özellikle çevresel faktörlere bağlı olarak geliĢmekle birlikte, %5-20 

oranında genetik faktörlerden de köken alabilmektedir. Çevresel faktörlerin en 

önemli unsurunu diyet oluĢturmaktadır. Ülkeler arasındaki KRK görülme 

sıklığındaki farklılığın, beslenme alıĢkanlıklarındaki farklılıktan kaynaklandığı 

bildirilmiĢtir. Batılı ülkelerde diyetin KRK oluĢumundaki rolünün yaklaĢık %80 

olduğu ve sigara içmeyenlerde diyet değiĢikliği ile KRK’in %70-80 düzeyinde 

önlenebileceği ifade edilmiĢtir. AĢırı et ve et ürünleri ile yağlı besinlerin tüketilmesi 

kanser riskini artırırken, meyve-sebze ve lifli gıdaların tüketilmesi ise kanser riskini 

azaltmaktadır. Ailesel ve kalıtsal nedenler kolon kanseri ile yakın iliĢkilidir. 

Ailesinde KRK bulunan kiĢilerde kanser görülme riski 3 kat daha fazladır. Moleküler 

düzeyde iki büyük kalıtsal kolon kanseri sendromu tanımlanmıĢtır. Birincisi, Familial 

Adenomatos Polipozis (FAP)’dir ve genç yaĢta kolonda yüzlerce-binlerce polip 

oluĢumu ile karakterizedir. Bu polipler tedavi edilmeden kalırsa kansere 

dönüĢmektedir. Ġkincisi ise Herediter Nonpolipozistir ve KRK’lerin %5-8’nin nedeni 

olarak belirtilmiĢtir. FAP’ten farklı olarak kolonda aĢırı polip yoktur. Hücre döngüsü 

ve proliferasyonunda görevli genleri etkileyip, mutasyon oranını artırarak 

karsinojenik süreci hızlandırır. Ayrıca ülseratif kolit veya crohn’s kolitis gibi 

yangısal barsak hastalıkları da kolon kanseri riskini artırır (Bruce ve ark 1993, 

Bingham 2000, Ponz de Leon ve Percesepe 2000, Yeatman 2001, Suzui ve ark 2003, 

Byrne 2008, Üskent 2012). 

1.1.2. Kolon Kanseri OluĢumundaki Risk Faktörleri 

Diyet 

KRK’in en önemli risk faktörlerinden birisi diyettir. Kanserli hastaların aĢırı 

miktarda kırmızı et ile yağlı yiyecek tükettikleri belirlenirken, düĢük miktarda sebze-

meyve ve lifli gıdaları tükettikleri tespit edilmiĢtir. AĢırı miktarda hayvansal gıdalar, 

yağlı yiyecekler ve alkollü içecekler kanser riskini artırırken, lifli gıdalar, meyve-
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sebze, antioksidan vitaminler (A, C ve E), sarımsak, süt, balık ve tavuk gibi 

besinlerin kanser riskini azalttığı bildirilmiĢtir. Genelde KRK’den korunmak için en 

önemli gıdanın lifli gıdalar olduğu bildirilmektedir. Yüksek lifli besinlerin, düĢük 

lifli besinlere oranla KRK riskini %40 azaltabileceği ifade edilmektedir. Et ile KRK 

arasındaki iliĢki, et piĢirildiği zaman oluĢan heterosiklik aminlerden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca yüksek et içeren diyetlerin, kolona nitrostabil maddelerin 

geçiĢini artırması bir diğer neden olarak belirtilmektedir (Bruce ve ark 1993, 

Bingham 2000, Ponz de Leon ve Percesepe 2000, Yeatman 2001, Pretlow ve Pretlow 

2005, Bryne 2008, Birt ve Phillips 2014).  

Filistinde KRK görülme riskinin, Yahudi topraklarından daha az olduğu, bu 

durumunda Arap diyetinde meyve ve sebzenin bol tüketilmesinden kaynaklandığı 

belirtilmiĢtir. Suudi Arabistan, Katar ve Umman gibi körfez ülkelerinde 40 yaĢ 

altındaki insanlarda kolon kanseri görülme riski ise yüksek bulunmuĢtur. Sudan’ın 

küzeyinde kanser görülme oranı, güneyinden daha fazla bildirilmiĢtir. Bölgeler 

arasındaki farklılığın diyetten kaynaklandığı ifade edilmiĢtir (Bruce ve ark 1993, 

Labianca ve ark 2010, Anonim 2016a). 

YaĢ 

KRK özellikle 50-55’li yaĢlardan sonra yaygın olarak görülür. KRK 

oluĢumunun 54 yaĢ altında %15’ten az, 55-64 yaĢ aralığında %17, 65-74 yaĢ 

aralığında %26.3 ve 75-84 yaĢ aralığında %29.2 oranında olduğu bildirilmiĢtir 

(Labianca ve ark 2010, Yeatman 2011). 

Diğer Risk Faktörleri 

Cinsiyetle iliĢkisi incelendiğinde, KRK’in erkeklerde kadınlardan daha fazla 

gözlendiği ifade edilmiĢtir. Erkek ve kadınlarda KRK insidensini belirlemek için 

yapılan araĢtırmalarda erkeklerin %0.692’sinin ve kadınların %0.458’nin kolon 

kanseri olduğu belirlenmiĢtir. Irk ile iliĢkisi incelendiğinde Afrika kökenli 

ABD’lilerde, KRK görülme insidensinin diğer ABD’lilere göre çok yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. 100 bin erkekte yapılan araĢtırmada beyazlarda görülme oranı 60.4, 

Asya kökenli ABD’lilerde görülme oranı 49.7 iken Afrika kökenli ABD’lilerde 72.6 

oranında olduğu belirtilmiĢtir. Genetik yapı ile iliĢkisi incelendiğinde ailesinde KRK 

görülen kiĢilerin kanser olma riski diğer insanlara oranla 3 kat daha fazladır. Sigara 
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sadece akciğer, ağız ve özefagal kanser değil, aynı zamanda KRK riskinide 

artırmaktadır. Sigara içenlerde adematöz polip geliĢme ve nüks riskinin içmeyenlere 

oranla daha fazla olduğu belirtilmiĢtir. Obeziteli insanlarda KRK riski artmaktadır. 

Obez erkeklerde riskin 2 kat, obez bayanlarda ise 1.5 kat arttığı belirtilmiĢtir. Fiziksel 

aktiviteninde kanser riskini önemli derecede azalttığı belirtilmiĢtir (Ponz de Leon ve 

Percesepe 2000, Bryne 2008, Labianca ve ark 2010). 

1.1.3.Kolon Kanserinde Aberrant Kriptal Foki  

Aberrant Kriptal Foki (ACF), kolon kanserinin en erken belirlenebilen 

neoplastik lezyonudur. ACF’nin kolon kanseri prekürsörü olduğu düĢünülmektedir. 

Ġnsan ve rodentlerde KRK’in en önemli biyomarkırı olarak baĢarılı Ģekilde 

kullanılmaktadır. Kanser ilerledikçe ACF’nin sayısı ile büyüklüğü artar ve kanserin 

hangi aĢamada olduğunu anlamaya yarar. Deney hayvanlarında yapılan birçok 

çalıĢmada, ACF’nin kolon kanseri ilerlemesi hakkında önemli bilgiler verdiği 

belirtilmiĢtir. KRK’in yüksek oranda görüldüğü yerlerde ACF prevalansıda yüksektir 

ve KRK’li tüm yaĢ grubundaki hastalarda prevalansının %100 olduğu belirtilmiĢtir. 

ACF’nin 40 yaĢ altı sağlıklı insanlarda insidensinin %10 olduğu, 40-49 yaĢ arasında 

%53 olduğu ve 60-65 yaĢ aralığında ise %65.7 olduğu belirtilmiĢtir. ACF varlığı 

tespit edilen hastaların; 40 yaĢ altında %75’inde, 60-65 yaĢ aralığında ise 

%90.2’sinde adenom görülmüĢtür. KRK çalıĢmalarında toplam ACF sayısı, boyutu 

ve multikriptal özelliklerine bakılarak tedavi sonucu değerlendirilebilmektedir (Bird 

ve Good 2000, Alwari ve ark 2006, Gupta ve Schoen 2009, Orlando ve ark 2008, 

Raju 2008, Wargovich ve ark 2010).  

ACF’nin varlığı ilk defa 1987 yılında Brid tarafından rodentlerde 

keĢfedilmiĢtir. Daha sonra 1991 yılında insanlarda tespit edilmiĢtir. ACF bazı 

boyama yöntemleri sonrasında kolaylıkla görülebilen kriptlerden oluĢmuĢ 

kümelerdir. ACF oluĢumunda epitel hücrelerinde proliferasyon, glandüler bezlerde 

hiperplazi ve submukozada bağ doku artıĢı görülmektedir. ACF, normal kriptlere 

göre 2-3 kat daha büyük, epitel kalınlaĢmasından dolayı daha kalın, daha koyu, 

görünümü artmıĢ ve lümeni ile perikriptal aralıkları geniĢlemiĢtir. Rodentlerde 

yapılan çalıĢmalarda ACF insidensinin, kullanılan karsinojenin dozuna bağlı olduğu 

ve doz artıĢına bağlı olarak kript odağının boyutu ve sayısının arttığı belirtilmiĢtir. 

Ayrıca ACF oluĢumu kullanılan hayvanın türüne, ırkına, deney süresine, kanserojen 
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maddeye ve dozaj rejimine bağlı olduğu ifade edilmiĢtir (Suzui ve ark 2003, Alwari 

ve ark 2006, Gupta ve Schoen 2009, Corpet ve Tache 2009, Wargovich ve ark 2010, 

Campanholo ve ark 2015, Rouhollahi ve ark 2015).  

ACF histolojik olarak displazik veya nondisplazik olmak üzere 2’ye ayrılır. 

Nondisplazik ACF, kript çapında geniĢleme veya hiperplazi dıĢında histolojik olarak 

normaldir. Displazik ACF’de ise epitel hücreleri geniĢlemiĢ, çekirdekler bir araya 

toplanmıĢ, kutupları kaybolmuĢ, tabakalaĢmıĢ görünümde ve bazen musin 

tükenmiĢtir. Çekirdekteki geniĢleme, tabakalaĢma ve kutup kaybı displazinin 

derecesini gösterir. Ayrıca displazik ACF’de lümene doğru epitel hücrelerinin 

proliferasyonu mevcuttur. Displazik ACF, hiperplazik ACF’ye göre daha büyük ve 

daha fazla apoptotik kısım içermektedir. Displazik ACF ya da mikroadenom, 

adenoma ve KRK’e histolojik, genetik ve klinik benzeriklerinden dolayı 

premalignant lezyon olarak kabul edildiği belirtilmiĢtir (Suzui ve ark 2003, Alwari 

ve ark 2006, Gupta ve Schoen 2009, Orlando ve ark 2008).   

ACF, kolon kanserojeni uygulanan rodentlerde baĢarılı Ģekilde biyomarkır 

olarak kullanılmaktadır. ACF’nin KRK’e özgü olması, preneoplastik lezyon olması, 

normal kripten morfolojik olarak ayrılması, birçok hayvan türünde kolonda 

indüklenebilir olması, insan ve rodentlerde birbirine çok benzemesi, hızlı tespit 

edilebilmesi ile genetik değiĢiklikler, ilaç ve diyetle kolayca modifiye edilmesi, kısa 

süreli deneysel çalıĢmalarda kullanılması, hastalığın ilerlemesine göre 

sınıflandırılabilmesi ve popülasyonun çoğunluğunda bulunması gibi avantajları 

vardır (Bird ve Good 2000, Raju 2008).  

ACF, kemopreventif maddelerin kolon kanseri etkinliklerini değerlendirmek 

için kullanılan önemli bir biyomarkırdır. Kolon kanseri kemopreventif çalıĢmalarında 

ACF sayısı veya boyutunun azaltılmasıyla ilgili çalıĢmalarda 6-8 haftalık kısa veya 

12-54 haftalık uzun dönem kanserojen madde enjekte edilmiĢ rodentler kullanılır. 

Kolon kanseri çalıĢmalarında özellikle 5-6 haftalık yaĢta, en az 180-200 gram canlı 

ağırlığa sahip olan F344, Sprague-Dawley ya da Wistar albino gibi ratlar 

kullanılmaktadır. ÇalıĢmalarda ratların kullanılmasının fareye göre kolon 

maniplasyonunun daha kolay olması ve boyutunun büyük olması gibi avantajları 

varken, farelerin ise knockout olması ve transgenik olması gibi avantajları vardır. 

Kolon kanserojenlerinden birisi olan azoksimetan (AOM)’ın, kanser çalıĢmalarında 
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15 mg/kg dozda birer hafta ara ile 2 doz uygulanması önerilmektedir. Bu tür 

çalıĢmalarda yaygın protokol 6-8 haftalık kısa süreli veya daha büyük ve farklı 

morfolojide ACF görmek isteniyorsa 24 haftalığa kadar olan uzun çalıĢma 

protokollerinin kullanılabileceği belirtilmiĢtir. Ġkinci AOM uygulamasından 2 hafta 

sonra ACF’lerin 1-3 kripten oluĢtuğu, 12 hafta veya daha ileri aĢamalarda ise 3 veya 

daha fazla kripten oluĢtuğu, odakların büyüdüğü, geniĢlediği ve morfolojik 

farklılıkların meydana geldiği belirtilmiĢtir. 24 hafta sonra ise mikroadenom, adenom 

veya adenakarsinomların oluĢtuğu gözlemlenmiĢtir. AOM uygulama sıklığına bağlı 

olarak, oluĢan ACF sayıları değiĢmektedir. Hayvanlara 2 veya 4 doz AOM 

uygulandığında oluĢan ACF sayıları 6. haftada birbirine benzediği fakat 18. haftada 4 

defa AOM uygulanan hayvanlarda ACF sayısının önemli ölçüde fazla olduğu 

belirtilmiĢtir (Bird ve Good 2000, Rodrigues ve ark 2002, Pretlow ve Pretlow 2005, 

Raju 2008, Wargovich ve ark 2010). Yapılan çalıĢmalarda, ratlara 15 mg/kg dozda 

derialtı (SC) yolla 3 defa AOM uygulandıktan 11 hafta sonra kolonda 240 tane ACF 

tespit edilirken, 20 mg/kg dozda SC yolla 2 defa AOM uygulandıktan 5 hafta sonra 

93-139 arasında ACF tespit edildiği belirtilmiĢtir. Farelere 5 mg/kg dozda periton içi 

(IP) yolla tek doz AOM uygulandıktan 4 hafta sonra her kolonda 2.6-3 arasında ACF 

olduğu, 10 mg/kg dozda iki defa uygulandıktan 4 hafta sonra 14 tane ACF olduğu 

belirtilmiĢtir (Rodrigues ve ark 2002, Suzui ve ark 2003). 

1.1.4. Kolon Kanserinde Sitokinler 

Sitokinler kanser geliĢiminde rol alan, hücreler arasındaki iletiĢimi sağlayan, 

düĢük molekül ağırlıklı, protein yapılı haberci maddelerdir. Sitokinler yangı veya 

tümör antijenlerine yanıt olarak bağıĢıklık hücreleri tarafından sentezlenir ve immun 

sistem hemostazisinin düzenlenmesinde hücre içi sinyal mediatörü olarak görev 

alırlar. Ġmmun sistem hücreleri arasındaki iletiĢim çoğu zaman direkt olsa da, sitokin 

salgılanması immun sistem hücrelerinin hızla uyarılmasına neden olur. Sitokinler 

tümör alanındaki immun efektör hücreler ile stromal hücreleri uyarır ve sitotoksik 

efektör hücreler tarafından tümör hücrelerinin tanınmasını sağlarlar. Sitokinler 

kanser hücrelerin proliferasyonu, hayatta kalması, farklılaĢması, göçü ve apoptozu 

gibi hücresel olayları düzenlerler. Kanser oluĢumunu artıran proinflamatuar 

sitokinlerin [Tümör nekroz faktör (TNF)-α, interlöykin (IL)-1β, IL-6] yanında kanser 

oluĢumunu önleyen antiinflamatuar sitokinler de (IL-2, IL-10) bulunmaktadır. Food 
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and Drug Administration (FDA) tarafından kanser tedavisinde kullanımı onaylanmıĢ 

iki sitokin bulunmaktadır. Bunlar metastatik melanoma ve böbrek hücreli 

karsinomda kullanılan IL-2 ile melanomada kullanılan interferon (IFN)-α dır. 

KRK’de TNF-α, IL-6, IL-8 ve damar endotelyal büyüme faktörü (VEGF) gibi birçok 

sitokinin serum seviyesi artmaktadır. Tümör stroması tarafından salgılan TNF-α, IL-

1β, IL-6 ve nükleer faktör kappa B (NF-κB) gibi sitokinlerin aktivasyonu tümör 

hücrelerinin büyümesi ve invazyonunu artırır (Lu ve ark 2006, Klampfer 2011, Lee 

ve Margolin 2011, Waldner 2012, Landskron ve ark 2014). 

TNF-α 

TNF-α, yangı hücreleri ve tümör hücrelerinden, TNF dönüĢtürücü enzim 

tarafından membran proteini olarak sentezlenen proinflamatuar bir sitokindir. Kanser 

hücrelerinin hayatta kalması, proliferasyonu, invazyonu, metastazı ve 

anjiyogenezinde rol alır (van Horssen ve ark 2006, Lu ve ark 2006, Wang ve Lin 

2008, Landskron ve ark 2014). TNF-α tümörü ilerletici etkisini nitrik oksit (NO) ve 

reaktif oksijen türleri (ROS)’nin üretimini indükleyip, DNA hasarı ve mutasyona 

neden olarak gösterir. Ayrıca NF-κB’ye bağlı antiapoptotik molekülleri indükleyerek 

kanser hücresinin hayatta kalmasına neden olur. Kolon kanserinde kanser dokusu ve 

serumda TNF-α düzeyinin yükseldiği ve kanserin Ģiddeti ile hayatta kalmasıyla 

pozitif korelasyon gösterdiği belirtilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda TNF-α’nın 

etkinliğin engellenmesi durumunda, yangısal barsak hastalıklarından kanser oluĢum 

sıklığının azaldığı bildirilmiĢtir (Lin and Karin 2007, Popivanova ve ark 2008, Kim 

ve ark 2008, Wang ve Lin 2008, Landskron ve ark 2014, Basavaraju ve ark 2015, 

Mager ve ark 2016).  

IL-2 

IL-2 antitümör etkinliğine sahip bir sitokindir (Arenas-Ramirez ve ark 2015). 

Servikal kanser tedavisinde faz çalıĢmaları devam etmekle birlikte (Paradkar ve ark 

2014), FDA tarafından melanoma ve renal cell karsinoma gibi bazı kanserlerde 

kullanımı onaylanmıĢtır (Lee ve Morgalin 2011, Koido ve ark 2013). Ayrıca ratlara 

kanser hücresi verilerek oluĢturulan KRK’de, lokal olarak IL-2 uygulamasının 

kanserin tedavisinde faydalı olabileceği belirtilmiĢtir (Caporale ve ark 2007). Kolon 

kanserinde IL-2 seviyesinin azaldığı bildirilmiĢtir (Baier ve ark 2005). 
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IL-6 

IL-6 monosit, makrofaj, fibroblast, endotelyal hücreler, T hücreleri, B 

hücreleri ve kanser hücreleri tarafından sentezlenen proinflamatuar bir sitokindir. IL-

6 salınımı prostaglandin (PG) E2 ve transforming growth factor (TGF) β tarafından 

doğrudan uyarılırken, IL-1β ve lipopolisakkarit tarafından NF-κB üzerinden dolaylı 

yoldan uyarılır. Kanser hücrelerinin proliferasyonu, büyümesi, apoptozisi ve 

anjiyogenezinde rol alır (Lin ve Karin 2007, Naugler ve Karin 2008, Nagasaki ve ark 

2014a, Nagasaki ve ark 2014b). TNF-α ile birlikte normal hücrelerin kanser 

hücrelerine dönüĢümünü sağlayarak kanserin ilerlemesine neden olur (Landskron ve 

ark 2014). TNF-α ve IL-1β ile beraber yangısal durumlarda rol alır ve düzeyleri 

yangısal durumlarda yükselmektedir. Tümör hücrelerinin proliferasyonunun 

indüklemesi ve apoptozunun engellenmesinde IL-6’ya bağımlı STAT3 

fosforilasyonu önemlidir. IL-6’nın KRK, glioma, lenfoma, melanoma ile meme, 

ovaryum, pankreas, prostat ve böbrek kanserlerinin geliĢiminde önemli etkisinin 

olduğu bildirilmiĢtir. Hücresel döngünün ilerlemesinde rol alması ve apoptozisi 

baskılamasından dolayı kanser tedavisinde önemlidir ve antagonistlerinin kolon 

kanseri tedavisinde profilaktik veya terapötik amaçla kullanımında faydalı 

olabileceği belirtilmiĢtir (Lin ve Karin 2007, Waldner ve ark 2012, Landskron ve ark 

2014). IL-6 kolon kanserinde intestinal epitel hücrelerinin proliferasyonunun 

düzenlenmesinde önemli görevlere sahiptir. KRK’li hastalarda kanser dokusu ve 

serumda IL-6 seviyesi oldukça artmaktadır. Bu artıĢın kanserin evresi, boyutu, 

metastazı ve hayatta kalması ile iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir (Esfandi ve ark 2006, Lu 

ve ark 2006, Kim ve ark 2008, Naugler ve Karin 2008, Landskron ve ark 2014, 

Basavaraju ve ark 2015). IL-6 düzeyininin yükselmesi prognozun kötü olduğunu 

göstermekte ve yüksek belirlenen hastaların %60’ından fazlasının kanser olabileceği 

ifade edilmektedir (Landskron ve ark 2014).  

IL-10 

IL-10 monosit, makrofaj, mast hücresi, granülosit gibi immun sistem 

hücreleri ve tümör hücreleri tarafından salgılanan, immunsüpresif ve antiinflamatuar 

özelliğe sahip antitümör aktivitesi gösteren bir sitokindir. NF-κB aktivasyonunu 

engelleyip, TNF-α ve IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin sentezini önleyerek tümör 

geliĢimini ve ilerlemesini engeller. Ayrıca IL-10, tümör geliĢimi boyunca apoptozisin 
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düzenlenmesi ve anjiyogenezin baskılanmasında rol alır (Lin ve Karin 2007, 

Landskron ve ark 2014). Bazı çalıĢmalarda KRK’de IL-10 düzeyinin azaldığı 

(Basavaraju ve ark 2015) belirtilmesine rağmen, bazı çalıĢmalarda kanser ilerledikçe 

serum IL-10 seviyesinin arttığı bildirilmiĢtir. Hayvanlarda yapılan KRK 

çalıĢmalarında, IL-10 uygulamasının faydalı olabileceği ifade edilmiĢtir (Mager ve 

ark 2016). 

1.1.5. Kolon Kanserinde Yangı 

Yangı; yaralanma, kimyasal irritasyon veya mikrobiyal patojen enfeksiyonu 

sonucu doku hasarına neden olan fizyolojik bir süreçtir. Yangı baĢlangıcında 

makrofaj ve mast hücrelerinden salınan maddelere cevap olarak yangı bölgesine ilk 

olarak nötrofiller göç eder. Yangı süresinde bazı büyüme faktörleri, sitokinler ve 

kemokinlerde sinyalleriyle lökosit, lenfosit ve diğer yangı hücrelerini aktif hale 

getirip yangı alanına çekerler. Yangı ve kanser arasındaki iliĢki yaklaĢık 150 yıl 

öncesinde ortaya atılmıĢtır. Daha sonra yapılan hem epidemiyolojik hem de klinik 

çalıĢmalarda yangı ile kanser arasındaki iliĢki ortaya konulmuĢ ve yangının kanser 

riskini önemli derecede artırdığı belirtilmiĢtir (Lu ve ark 2006, Nagasaki ve ark 

2014b). Kronik yangı çözülemeyen akut yangı sonucu veya klinik belirti 

göstermeyen sinsi durumlarda gözlenir. Kronik yangı tümörün baĢlama, geliĢme ve 

ilerleme aĢamalarında önemli görevlere sahiptir (Klmapfer 2011). Yapılan 

çalıĢmalarda tüm kanser türlerinin yaklaĢık %25’inden kronik yangının sorumlu 

olduğu bildirilmiĢtir (Kidane ve ark 2014). AĢırı alkol tüketimi sonucu karaciğer ve 

pankreasta oluĢan yangı sonrasında kanser oluĢması, sigara içenlerde akciğerde önce 

yangı sonra kanser oluĢması, yangısal barsak hastalıklarından sonra KRK oluĢumu 

ve Helicobater pylori enfeksiyonlarından sonra gastrik kanser oluĢumu bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir (Lin ve Karin 2007, Naugler ve Karin 2008). Ayrıca 

antiinflamatuar ilaçların kanser tedavisinde baĢarıyla kullanılması bu duruma kanıt 

olarak gösterilebilir. Yapılan çalıĢmalarda asetilsalisilik asit kullanımının KRK 

oluĢumunu %40-50 azalttığı ve hayatta kalma süresini uzattığı belirtilmiĢtir (Wang 

ve Dubois 2010, Klmapfer 2011). Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi yangısal 

barsak hastalıklarında, KRK görülme riskininin 10 kat arttığı bildirilmiĢtir 

(Schottenfeld ve Beebe-Dimmer 2006). 
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AraĢidonik asit hücre membranındaki fosfolipitleri temsil eden omega-6 

doymamıĢ yağ asididir. ÇeĢitli yangı mediatörlerinin prekürsörü olarak hareket eder 

ve 3 enzim tarafından kullanılır. Bu enzimler siklooksijenaz (COX), lipooksijenaz ve 

sitokrom p450’dir. COX ve lipooksijenaz enzimleri tarafından PG’ler (PGI2, PGD2, 

PGE2, PGF), tromboksan A4 ve lökotrienler sentezlenir. COX enzimi araĢidonik 

asitten PG sentezini sağlar. COX enzimi COX-1 ve COX-2 olmak üzere ikiye ayrılır. 

COX-1 enzimi hemen hemen bütün dokularda bulunur ve sentezlediği PG’ler normal 

fizyolojide görev alır. COX-2 enzimi yangı bölgesinde TNF-α ve IL-1β gibi 

proinflamatuar sitokinler, lipopolisakkaritler veya büyüme faktörleri gibi birçok 

madde tarafından indüklenir. Barsak tümörlerinde COX-2 enzimi epitelyal veya 

stromal hücrelerden salgılanır ve sentezlediği PG’ler yangı ve kanser gibi 

hastalıklarda rol alır. COX-2 enziminin proinflamatuar ve protümörojenik etkisine 

PGE2 aracılık etmektedir. PGE2, tümörün büyümesi, migrasyonu, anjiyogenezi ve 

apoptozisin inhibisyonunda rol alır. COX-2 enzimi KRK oluĢumunda önemli role 

sahiptir. COX-2 enzim düzeyi adenomda %50, adenokarsinomda %85 oranında 

artmakta ve bununla beraber KRK’li hastalarda özellikle PGE2 olmak üzere PG 

seviyesinin arttığı belirtilmektedir. AOM ile indüklenen KRK çalıĢmalarında da 

COX-2 enziminin sentezinin arttığı bildirilmiĢtir. Fakat normal barsak dokusunda 

COX-2 seviyesi çok az ya da tespit edilemeyecek düzeylerdedir. KRK tedavisinde 

nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAĠD) ve selektif COX-2 inhibitörlerinin etkili 

olmasının nedeni PG sentezini engellemesi ile açıklanabilmektedir (Schottenfeld ve 

Beebe-Dimmer 2006, Lu ve ark 2006, Wang ve Dubois 2010, Klmapfer 2011, 

Guillem-Llobat ve ark 2014, Janakiram ve Rao 2014). PG F metobolitleri düzeyinin 

kanser ile iliĢkili olabileceği bildirilmiĢtir (Hendrick ve ark 1988). Prostaglandin 

F2α’nın ana stabil metaboliti olan 13,14-dihidro-15-keto-prostaglandin F2α (PGM) 

düzeyinin enfeksiyöz durumlarda yükseldiği (Basu 2007, Er ve Yazar 2012) ve 

COX’ın katalizlediği lipid peroksidasyonunun bir biyomarkırı olduğu bildirilmiĢtir 

(Basu 1998, Basu ve Eriksson 2000). Ayrıca kolon kanseri dıĢında bazı kanser 

türlerinde PGM düzeyinin değiĢebileceği belirtilmiĢtir (Dunzendorfer ve ark 1980, 

Dunzendorfer ve ark 1981). 
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1.1.6. Kolon Kanserinde Oksidatif Stres 

ROS, kanser oluĢumunda önemli role sahiptir. Canlı hücreleri sürekli olarak 

endojen ve eksojen kaynaklarca oksidatif strese maruz kalırlar. GeliĢen oksidatif 

stres ise antioksidan savunma sistemlerince önlenmeye çalıĢılır. Hücrede 

oksidanlarla antioksidanlar arasındaki denge oksidanlar lehine bozulduğunda 

oksidatif stres geliĢir. GeliĢen stres sonucunda detoksifiye edilemeyen ROS, 

hücrelerde lipid, nükleik asit ve protein yapılara saldırır ve epitel hücrelerinde DNA 

hasarı ve mutasyona neden olurlar. Lipidlerde yaptığı hasar ise lipid peroksidasyonu 

olarak tanımlanır ve canlıda en çok oluĢan hasar tipidir. GeliĢen lipid peroksidasyon 

hasarını belirlemek için bazı biyolojik belirteçlerin ölçümünden faydalanılır. 

Tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri (TBARS) ve malondialdehid (MDA) en fazla 

ölçülen lipid peroksidasyon belirteçleridir (Yazar ve TraĢ 2002, Mayne 2003, 

Janakiram ve Rao 2014, Landskron ve ark 2014).  

Oksidatif stres yangısal barsak hastalıkları ve kolon kanseri dahil bir çok 

hastalıktan sorumludur. ROS seviyesinin kolon, meme, pankreas, prostat ve diğer 

kanser türlerinde arttığı belirtilmiĢtir. Sporodik KRK hastalarında serum ROS 

değerleri sağlıklı bireylerle kıyaslandığında yüksek olduğu belirtilirken, kalıtsal 

KRK’li hastaların ROS değerlerinin sağlıklı bireylerle benzer olduğu bildirilmiĢtir. 

Bu durum ROS’nin sporodik kaynaklı KRK’in etiyolojisinde rol aldığını 

göstermektedir (Perse 2013, Janakiram ve Rao 2014, Piechota-Polanczyk ve Fichna 

2014, Sreevalsan ve Safe 2013). KRK’li hastalarda yapılan çalıĢmalarda MDA 

seviyesinin azaldığı (Biasi ve ark 2002, Chang ve ark 2008) belirtilmesine rağmen, 

yapılan baĢka çalıĢmada ise MDA seviyesinin arttığı (Girgin ve ark 2000) 

bildirilmiĢtir. 

1.1.7. Kolon Kanserinde Klinik Semptomlar, Tanı ve TeĢhis  

Klinik Semptomlar 

Kolon kanserinde semptomlar kanserin yerleĢim yeri, boyutu ve metastazına 

bağlı olarak değiĢmektedir. KRK’in erken aĢamasında semptom görülmemesi ve 

semptomların patogonamik olmamasından dolayı semptomlar hastalığın prognozu ile 

korelasyon göstermez. KRK’li hastalardaki klinik belirtiler; belirli aralıklarla karın 

ağrısı, bulantı, kusma, barsakta kanama, obstrüksiyon, perforasyon ve sağ kolon 
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kanserinde ele gelen kitle hissedilmesidir. Kanamadan dolayı dıĢkıda kan görülebilir. 

Kronik olarak gizli kan kaybı, anemiye neden olur. Böyle hastalarda yorgunluk ve 

kalp hasarı görülebilir. Barsaktaki obstrüksiyon artarsa kabızlık ve karın ĢiĢkinliği 

oluĢur. Perforasyon akut veya kronik olabilir. Akut perforasyonda apanditise benzer 

ateĢ, ağrı ve ele gelen kitle gibi semptomlar görülür (Cappell 2005, Labianca ve ark 

2010). 

Laboratuar sonuçlarında demir eksikliğine bağlı anemi, kanserin 

ilerlemesinden kaynaklı zayıf beslenmeye bağlı hipoalbüminemi görülür. Karaciğer 

parametreleri normal sınırlar içerisindedir. Fakat karaciğer metastazı olduğunda 

alkalin fosfatazda değiĢiklik gözlenir. Ġshale bağlı olarak elektrolit denge bozukluğu 

ve dehidrasyon görülebilir (Cappell 2005). 

Tanı ve TeĢhis 

DıĢkıda gizli kan testi: Testte dıĢkıda kan görülürse kolonoskopi yapılır. 

Testin 50-74 yaĢ aralığındaki insanlarda yılda bir defa yapılması önerilmektedir. Bu 

testin düzenli olarak yapılması KRK’e bağlı ölümleri %25 oranında 

azaltabilmektedir. Testin ucuz, kolay ve güvenilir olması gibi avantajları olmasına 

karĢın spesifikliğinin az olması gibi dezavantajı bulunmaktadır (Cappell 2005, Bryne 

2008, Labianca ve ark 2010). 

Sigmoidoskopi: Görüntü alanının sınırlı olmasından dolayı kolon polipi ve 

kolon kanserini belirlemede yetersizdir. Bu testin 3-5 yılda bir yapılması 

önerilmektedir. KRK’e bağlı ölümleri %60 oranında azaltmaktadır (Cappell 2005, 

Bryne 2008, Labianca ve ark 2010). 

Kolonoskopi: Özellikle 50 yaĢ üstündeki insanlarda kolon polipi veya kolon 

kanseri riskini belirlemek için kullanılmaktadır. 10 mm’den büyük polipleri 

belirlemede %6 hata, 6 mm küçük polipleri belirlemede ise %27 hata ile kullanılan 

bir testtir. Kolonoskopide tüm kolonun görülmesi bir avantaj olmasına karĢın pahalı 

olması, hastayı rahatsız edici olması ve barsak perforasyon riski olması gibi 

dezavantajları vardır (Cappell 2005, Labianca ve ark 2010). 

Dokuların endoskopik yolla lokal olarak boyanması ile mukozal lezyonların 

yerlerinin belirlenmesini sağlayan High magnifications kromoskopik kolonoskopi 
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yöntemi ile ACF’ler tespit edilebilmektedir.  Bu yöntem ile ACF’nin boyutu, epitel 

hattı, geniĢliği ve kript lümeninin Ģekli belirlenebilmektedir. ACF’leri tespit 

edebilmek için metilen mavisi veya indigo karmin gibi boyama yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu boyamalardan özellikle metilen mavisi yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu boya hücre içine daha iyi penetre olup daha canlı bir boyama 

sağlarken, karmin boyama yönteminde boya hücre içine absorbe olmadan mukoza 

hatlarını belirleyebilmektedir. Metilen mavisi ile boyanmıĢ kolon dokusu stereo 

mikroskopu ile görüntülendiğinde kolon mukozasında yoğun boyanmıĢ, büyük ve 

kalınlaĢmıĢ, lümen aralıkları geniĢlemiĢ, düzensiz kript kümeleri Ģeklindeki ACF 

görüntülenir (Alrawi ve ark 2006, Gupta ve Schoen 2009). 

Baryum Enema: Kolonoskopiye göre daha ucuz ve daha güvenli fakat 

spesifikliği daha az olan bir yöntemdir (Cappell 2005, Labianca ve ark 2010).  

Diğer Yöntemler: Tomografik kolonografi, magnetik resonans (MR) gibi 

yöntemlerde kolon kanseri tanı ve teĢhisinde kullanılmaktadır (Cappell 2005, 

Labianca ve ark 2010). 

Biyolojik markırlar: Karsinoembriyonik antijen ve karbonhidrat antijen 19-

9 gibi biyolojik markırlarda preoperatif veya postoperatif evrede hastayı takip etmek 

için kullanılır. Fakat duyarlılıkları fazla değildir (Cappell 2005, Labianca ve ark 

2010).  

1.1.8. Kolon Kanserinin Evreleri ve Tedavisi 

Kolon kanserinin evreleri 

Kolon kanseri 5 evrede tanımlanır.  

Evre 0: Kanser kolon ya da rektumun en iç duvarındadır. 

Evre I: Kanser barsak duvarının iç kısmı ile sınırlıdır. Duvarın dıĢ kımında kanser 

yoktur. 

Evre II: Kanser barsak duvarının iç kısmından sonra dıĢ kısmına yayılmıĢtır. 

Evre III: Kanser barsaktan sonra yakın lenf nodüllerine yayılmıĢtır. 

Evre IV: Kanser karaciğer ve akciğer gibi vücudun diğer bölümlerine yayılmıĢtır. 

(Cappell 2005, Labianca ve ark 2010) 
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Kolon Kanserinin Tedavisi 

Kolon kanserinin evrelerine göre tedavi uygulanır. Cerrahi müdahale özellikle 

II. evrede önerilmekle birlikte her evrede uygulanabileceği belirtilmektedir. Cerrahi 

müdahale sonrasından 5 yıllık hayatta kalma oranları ise evre I’de %85–95, evre 

II’de %60–80 ve evre III’te %30–60 düzeyinde olduğu belirtilmiĢtir. Adjuvant terapi 

özellikle evre III’te önerilmekle birlikte evre II’deki risk taĢıyan hastalarda da 

uygulanabileceği bildirilmiĢtir. Kolon kanserinde kemoterapi, metastazik durumda 

hayatta kalma süresini uzatmak, yaĢam kalitesini artırmak ve geliĢtirmek için 

kullanılır (Cappell 2005, Labianca ve ark 2010). 

Tedavide Kullanılan Ġlaçlar  

5-Fluorourasil/leukovorin: 5-Fluorourasil (5-FU) pirimidin analoğudur ve 

leukovorin ile beraber KRK’li hastaların tedavisinde kullanılır. 5-FU sitotoksik 

etkilidir ve metabolize olduktan sonra timidilat sentetazı inhibe ederek DNA 

sentezini bozar. Leukovorin kemoterapötik değildir ve folik asiti azaltır. KRK’li 

hastada 5-FU tek baĢına kullanıldığında %10-15’lik bir baĢarı ile hayatta kalma 

süresini 10-12 kat uzatmaktadır. Leukovorin, 5-FU’e cevabı artırsada hayatta kalma 

üzerine çok etkisi vardır. Bundan dolayı bu iki ilaç tedavide üçüncü bir ilaçla 

(oksaliplatin, irinotekan) kombine kullanılır. 5-FU’in yaygın olarak görülen toksik 

etkileri ishal, kemik iliği toksisitesi, el-ayak sendromu ve mukoza iltihabıdır (Chung 

Faye ve ark 2000, Patrignani 2000, Takayama ve ark 2008, Manzano ve Perez-

Segura 2012, Curtin 2013, Temraz ve ark 2013). 

Oksaliplatin: Sitotoksik etkili platinum analoğudur. DNA replikasyonu ve 

mRNA sentezini inhibe eder ve apoptozisi indükler. En yaygın toksik etkisi 

hepatotoksisite, nöropati ve mide bulantısıdır. Tek baĢına kullanıldığında %10-20 

arasında baĢarı sağlamaktadır. Bundan dolayı 5-FU/Leukovorin ile kombine 

kullanılır (Chung Faye ve ark 2000, Patrignani 2000, Takayama ve ark 2008, 

Manzano ve Perez-Segura 2012, Curtin 2013, Temraz ve ark 2013). 

Irinotekan: Topoizomeraz I inhibitörüdür. DNA replikasyonu ve 

transkripsiyonunu engeller. En yaygın toksik etkisi alopesi ve ishaldir. 5-

FU/Leukovorin ile kombine kullanılır  (Chung Faye ve ark 2000, Patrignani 2000, 
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Takayama ve ark 2008, Manzano ve Perez-Segura 2012, Curtin 2013, Temraz ve ark 

2013). 

Monoklonal antikor tedavisi: Monoklonal antikorlar özellikle meme, kolon 

ve kan kanserlerinin tedavisinde kullanım alanı bulabilmektedir (Chung Faye ve ark 

2000, Patrignani 2000, Takayama ve ark 2008, Manzano ve Perez-Segura 2012, 

Curtin 2013, Temraz ve ark 2013).   

Asetilsalisilik asit, NSAĠD, COX-2 inhibitörleri: Asetilsalisilik asit 

kullanımının adenom ve KRK’i önemli ölçüde azalttığı, kanser riski yüksek 

popülasyonlarda kanama riski dıĢında güvenle kullanılabileceği belirtilmiĢtir. 

NSAĠD’ların KRK riskini %30-40 oranında azaltıkları belirtilmiĢtir. Fakat 

gastrointestinal sistem üzerine yan etkileri bulunmaktadır. COX inhibitörleri, enzimi 

inhibe edip, PGE2 sentezini önleyerek antiinflamatuar ve antitümör aktivite 

gösterirler. COX-2 inhibitörlerinin KRK’i önlemede baĢarıyla kullanılabileceği, 

ancak kardiyovasküler sistem üzerine toksik etkileri olabileceği belirtilmiĢtir (Chung 

Faye ve ark 2000, Patrignani 2000, Takayama ve ark 2008, Manzano ve Perez-

Segura 2012, Curtin 2013, Temraz ve ark 2013).  

Diğer Ġlaçlar: Ras pathway inhibitörleri, PI3K pathway inhibitörleri, 

metformin, radyoterapi ve gen terapisi kullanılan diğer tedavi seçeneklerindendir 

(Chung Faye ve ark 2000, Patrignani 2000, Takayama ve ark 2008, Manzano ve 

Perez-Segura 2012, Curtin 2013, Temraz ve ark 2013). 

1.1.9. Deneysel Kolon Kanseri Modelleri 

Deneysel KRK çalıĢmalarında hayvan modelleri yoğun Ģekilde 

kullanılmaktadır. Bunlar kimyasal ajanlar ve genetik modeller diye iki kısma 

ayrılmaktadır. 

Kimyasal ajanlarla indüklenen modeller 

 Kolon karsinojeni olarak birçok kimyasal madde kullanılmaktadır. 

Bunlardan dimetilhidrazin (DMH) ve metaboliti AOM en fazla kullanılan 

maddelerdir. AOM ve DMH ile indüklenen ACF’ler histopatolojik olarak benzerlik 

gösterirler. AOM ile indüklenen KRK ile insanlarda oluĢan KRK’in klinik 
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semptomları, hastalığın seyri ve patolojik bulguları benzerlik göstermektedir  

(Takayama ve ark 2008, Rosenber ve ark 2009). DMH ve AOM bir çok rodentte 

güvenli ve spesifik olarak KRK’i indüklemek için kullanılmaktadır. DMH vücütta 

metabolize olarak önce azometana, azometanda AOM dönüĢmekte, AOM ise 

CYP2E1 enzimi ile metilazoksimetanole dönüĢmektedir. Metilazoksimetanol ratlarda 

tespit edilebilen, hem AOM hemde DMH’nin karsinojenik etkisine aracılık eden 

reaktif metabolittir. Metilazoksimetanol oluĢtuktan sonra kan yolu ile kolona geçtiği, 

dıĢkıyla atılmadığı belirtilmiĢtir. Metilazoksimetanol özellikle makromoleküller ve 

diğer bileĢiklerin metilasyonundan sorumludur. Çok spesifik etkilidir ve 

makromoleküllerin reseptörlerine nonkovalent olarak bağlanır. DMH ile AOM kolon 

spesifitesi yönünden birbirlerine benzese de AOM’nın son kanserojene ulaĢması için 

daha az metabolize olması gerektiği ve daha çok tercih edilebileceği belirtilmiĢtir. 

AOM endojen olarakta oluĢabilmektedir. Prekürsör olarak intestinal mikroflora ve 

karaciğer tarafından üretilen metilamin görev yapar (Fiala 1977, Johnson ve Fleet 

2013). AOM, KRK oluĢumunu indüklemek için çok uygun bir kimyasaldır. AOM 

düĢük dozlarda kullanıldığında, kanser özellikle barsakta oluĢurken, yüksek dozlarda 

(25 mg/kg, 3 defa) uygulandığında barsaklarla birlikte karaciğer, böbrek, yağ bezleri 

ve prepusyumda kansere neden olabileceği belirtilmiĢtir (Macejova ve Brtko 2001).  

Genetik Modeller 

APC
Min

 Mice Model: APC gerçekte tümör baskılayıcı gendir. Fakat 

mutasyon veya gen kaybı geliĢirse, kalıtsal veya sporodik KRK’e neden olur. APC
Min

 

fareler homozigot olduklarında embriyonik dönemde ölürken, heterozigot 

olduklarında barsaklarında yaygın olarak adenomlar bulunmaktadır. Ayrıca bu 

farelerde meme tümörü, epidermoid kist gibi farklı yapılarda oluĢabilmektedir. Bu 

fareler 60 günlük yaĢta anemik olmakta, 120 günlük yaĢta ise ölmektedir 

(Kanneganti ve ark 2011, Johnson ve Fleet 2013). 

IL-10 Knockout (KO) Mice Model: IL-10 yangısal barsak hastalıklarının 

patogenezinde önemli role sahiptir. IL-10-KO farelerde kolitis ve yangıya bağlı KRK 

kolay geliĢmektedir. Bu farelerde epitel hiperplazi, mukoza ve submukozada 

yangısal infiltrasyon ve kriptlerde apse bulunmaktadır. 6 aylık olduklarında düzensiz 

bezler, fibrozis ve adenokarsinom gibi farklı yapılar oluĢur (Kanneganti ve ark 2011, 

Johnson ve Fleet 2013)  
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Chronic Colitis ve CAC in Cotton Top-Tamarin (CTT): Bu model kolitis 

ve yangıya bağlı KRK’in en iyi primat modelidir. Ġnsanlara benzer ve spontan olarak 

kolitis ve KRK geliĢir. CTT’lerde %80 oranında kolitis, displazi ve adenokarsinom 

geliĢtiği bildirilmiĢtir (Kanneganti ve ark 2011, Johnson ve Fleet 2013). 

1.2. Halofuginon 

Saksifragaseae familyasında yer alan Dichroa febrifuga bitkisinin kök ve 

yapraklarından elde edilen ekstraktları yüzyıllardır Çin’de malarya tedavisinde 

kullanılmaktadır. Bitkinin köklerinden C16H2103N3 kimyasal yapısına sahip aktif 

quinazolin tip alkaloid elde edilmiĢ olup, öncesinde Dichroin B olarak adlandırılan 

bu alkaloid daha sonrasında febrifugin olarak adlandırılmıĢtır. Febrifugin 

alkaloidinin antimalarial etkisinin yanında kusma, ishal ve karaciğer hasarı gibi 

toksik etkilerinin bulunmasından dolayı daha az toksik etkili sentetik bileĢikleri 

sentezlenmiĢtir. Febrifugin alkaloidinin modifikasyonları sonucunda 130’dan fazla 

aktif bileĢik sentezlenmiĢ ve bunlardan 30 tanesi antikoksidial olarak patentlenmiĢtir. 

Dichroa febrifuga bitkisinin klinik olarak kullanımı yüzyıllar öncesine 

dayanmaktadır ve Çin’de yapılan araĢtırmalarda Dichroa febrifuga bitkisi 600 bitki 

arasından antimalarial etkisi en fazla olan bitki olarak bulunmuĢtur. Febrifugin 

analoğu olan halofuginon (HLF) 1960’lı yıllarda veteriner alanda kullanılmaya 

baĢlanılmıĢtır. 1990’lı yıllarda beĢeri alanda çalıĢmalarda kullanılmaya baĢlanılmıĢ 

ve günümüzde faz çalıĢmaları devam etmektedir (Pines ve ark 2000, Koon ve ark 

2011, Pines ve Spector 2015). 

HLF {7-bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]- 

4(3H)-quinazolinone}, febrifugin alkaloidinin analoğudur. FDA tarafından HLF 

hidrobromid tuzu broyler ve geliĢmekte olan hindilerde koksidiozisten korunmak için 

kullanımı önerilirken, laktat tuzunun buzağılarda kriptosporidiozise karĢı 

antiprotozoon olarak kullanılması önerilmektedir (Pines ve ark 2000, Anonim 

2016a). HLF, veteriner sahada yıllardır buzağı, kuzu ve oğlaklarda ciddi oranda 

ölümlere neden olan kriptosporidiozis (baz karĢılığı 0.1 mg/kg veya 0.12 mg/kg HLF 

laktat, PO, SID, 7 gün) ile theileriozis tedavisinde sığırlarda oral olarak 1-2 mg/kg 

dozda kullanımı önerilmektedir (Stewart ve ark 1990, Singh ve ark 1993, EMEA 

2000, Jimenez ve ark 2007, Giadinis ve ark 2008, Silverlas ve ark 2009, Trotz-

Williams ve ark 2011, Davis ve Gookin 2009).  
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Uzun yıllar veteriner sahada antiprotozoon olarak kullanılan HLF ile ilgili in 

vitro ve in vivo yapılan çalıĢmalarda, spesik tip I kollajen sentezi inhibitörü olduğu 

belirlenmiĢtir. Deri fibroblast, kanatlı kondrosit, rat embriyo, damar düz kas, sığır 

aorta endotel ve karaciğer satellit hücrelerinde hazırlanan hücre kültürlerinde, 

HLF’un kollajen tip I sentezini inhibe ettiği gözlenmiĢtir. Günümüzde HLF tip I 

kollajen sentezi üzerine inhibitörik etkisinden dolayı antifibrotik ilaç olarak 

kullanımı değerlendirilmekte, etki mekanizması ise tam olarak açıklanmamakla 

birlikte yeni protein sentezini engellemesinden kaynaklı olabileceği düĢünülmektedir 

(Granot ve ark 1993, Pines ve ark 2000, Pines ve ark 2003). HLF spesifik tip I 

kollajen inhibitörü etkisi bulunduktan sonra beĢeri alanda fibrozis, siroz, 

skleroderma, adezyon, otoimmun hastalıklar (Sundrud ve ark 2009), artritis (Park ve 

ark 2014) ve kanser çalıĢmalarında kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Pines ve ark 2000, 

Koon ve ark 2011, Pines ve Spector 2015).  

Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda HLF’un antiprotozoal ve antifibrotik 

etkisinin yanında, antiproliferatif, antianjiyogenik, antimetastatik, antitümöral, 

antiinflamatuar ve antioksidan etkilerinin olduğu bildirilmiĢtir (Pines ve ark 2000, 

Karakoyun ve ark 2010, Jordan ve Zeplin 2012, Liang ve ark 2013, Jin ve ark 2014). 

1.2.1. Halofuginonun Farmakokinetiği 

HLF laktat tuzu buzağılara oral yolla tek doz uygulandığında 

biyoyararlanımının %80, maksimum konsantrasyona (Tmax) ulaĢma zamanının 11 

saat ve maksimum plazma konsantrasyonunun (Cmax) 4 ng/mL olduğu belirtilmiĢtir. 

Eliminasyon yarılanma ömrü tek doz oral yolla alındığında 30.8 saat olarak 

belirlenirken, damariçi (IV) uygulandığında 11.7 saat olarak tespit edilmiĢtir. 

Buzağılarda ilaç kalıntı süresi 13 gündür. Ġlaç vücutta büyük ölçüde değiĢmeden kalır 

ve karaciğer ile böbrekte yüksek miktarlarda bulunur. Laktat tuzu büyük ölçüde 

idrarla atılırken, hidrobromid tuzu dıĢkıyla atılır. Farelerde ve ratlarda IV ya da oral 

yolla verilerek yapılan çalıĢmalarda, HLF’un metabolitine rastlanmadığı ifade 

edilmiĢtir. Rat ve farelerde plazma proteinlerine bağlanma oranı  %85-90 arasında 

bulunmuĢtur (EMEA 2000, Steclair ve ark 2001, Pines ve ark 2001, Anonim 2016a).    

Üç haftalık buzağılarda HLF laktat tuzu, oral yolla terapötik dozda (0.1 

mg/kg) 7 gün boyunca verildiğinde Cmax’nın 9 ng/mL olduğu ve bu değere 7. 
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uygulamadan sonraki 6. saatte ulaĢtığı görülmüĢtür. Yapılan baĢka çalıĢmada ise 3-4 

haftalık buzağılarda aynı doz ve aynı sürede HLF laktat tuzu verildiğinde, Cmax 

konsantrasyonunun 6.66 ng/mL olduğu, bu değere 7. uygulamadan 8 saat sonra 

ulaĢtığı ve yarılanma ömrünün 32.8 saat olduğu bulunmuĢtur. Son ilaç 

uygulamasından 36 saat sonra plazma konsantrasyonunun 2.3 ng/mL olduğu ve daha 

sonraki zamanda tesbit edilebilir değer olan 1 ng/mL değerin altına indiği, bu 

sonucunda HLF’nin vücutta birikmediğini gösterdiği belirtilmiĢtir (EMEA 2000).  

HLF hidrobromid tuzunun farelere 0.25 mg/kg dozda oral yolla 

verilmesinden 48 saat sonra %82.7’sinin vücuttan atıldığı, bununda %65’nin dıĢkıyla 

olduğu belirtilmiĢtir. Ratlarda ise 5 mg/kg dozda oral yolla uygulanmasından 24 saat 

sonra %78’nin vücuttan atıldığı, bununda yaklaĢık %60’nın dıĢkıyla olduğu ifade 

edilmiĢtir. Farelerde IV yolla 1.5 mg/kg dozda HLF uygulandığında, uygulama 

sonrası 5. dakikadaki konsantrasyonunun 313-386 ng/mL’ye ulaĢtığı, HLF’un 

organların çoğuna dağıldığı fakat beyinde belirlenebilir konsantrasyona ulaĢamadığı, 

dokulardaki en yüksek konsantrasyonun ise karaciğer, böbrek ve akciğerde elde 

edildiği ve karaciğer ile akciğerde 72 saat süresince belirlenebildiği belirtilmiĢtir. 

Farelere gastrik gavaj yolu ile HLF verildiğinde, uygulama sonrası 2-3. saatlerde 

böbrek, karaciğer ve akciğerde yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu ve bu 

organlarda yaklaĢık 48 saat boyunca belirlenebilir düzeylerde kaldığı belirtilmiĢtir. 

HLF ratlarda IV yolla 3 mg/kg dozda uygulandığında 10. dakikadaki 

konsantrasyonunun 348 ng/mL olduğu, dokularda en yüksek konsantrasyona böbrek, 

akciğer ve karaciğerde ulaĢtığı, uygulama sonrası 48. saatte bu organlarda 

bulunduğu, fakat beyine geçiĢinin sınırlı olduğu, yine aynı dozda oral alındığında ise 

plazma pik konsatrasyonunun oral uygulamadan 90 dakika sonra elde edildiği 

belirtilmiĢtir (EMEA 2000, Steclair ve ark 2001). 

1.2.2. Halofuginonun Toksisitesi 

HLF’un buzağılarda terapötik indeksi dardır ve terapötik dozun iki katı 

miktarda verilmesi ciddi yan etkiler oluĢturmaktadır. Balık ve diğer su canlılarında 

ise toksiktir. HLF, 4-10 günlük buzağılarda yapılan çalıĢmada tavsiye edilen 

terapötik dozun (0.1 mg/kg/gün) 2-3 katı dozlarda verildiğinde gastrointestinal yangı 

ya da nekroz oluĢabileceği, 15-25 katı dozlarda ise ölüm olabileceği bildirilmiĢtir. 

BaĢka bir çalıĢmada ise 2-3 günlük buzağılara HLF terapötik dozunun 2 katı dozda 
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verildiğinde buzağıların yaklaĢık %25’nin öldüğü belirtilmiĢtir (EMEA 2000, Linder 

ve ark 2007, Davis ve Gookin 2009). 

HLF hidrobromid tuzu köpeklere diyet Ģeklinde farklı dozlarda (1.25-5 

mg/kg) 13 hafta boyunca verildiğinde kan parametrelerinde normal değerler içinde 

değiĢiklikler olduğu, 26 hafta boyunca verildiğinde ise hemoglobin gibi kan 

parametrelerinde önemli değiĢiklikler olduğu bildirilmiĢtir. Kedilere IV yolla 3 

mg/kg ve üzeri dozlarda uygulandığında kardiyovasküler sistemin etkilendiği 

belirtilmiĢtir (EMEA 2000). 

HLF laktat ve hidrobromid tuzları ratlara diyet Ģeklinde 2-10 mg/kg dozlarda 

13 hafta boyunca verildiğinde, diĢi ratların %80’ninde, periportal hepatositlerde 

minimal glikojen azalmasından dolayı karaciğerde boĢluklar ve yağ birikimi oluĢtuğu 

fakat kan parametreleri ve biyokimyasında herhangi bir değiĢiklik olmadığı 

belirtilmiĢtir (EMEA 2000). HLF laktat tuzu farelere oral olarak 5 mg/kg dozda 

verildikten 5 saat sonra farelerin depresyona girdiği ve titreme olduğu, bir gün sonra 

farelerden birinin öldüğü, geri kalan iki tanesinde ise depresyon gözlenirken 

titremenin olmadığı belirtilmiĢtir. Farelere oral olarak 10 mg/kg dozda verildikten 5 

saat sonra depresyon geliĢtiği, hareketlerin yavaĢladığı, gözlerin yarı açık olduğu ve 

piloereksiyon oluĢtuğu, bir gün sonra ise farelerden bir tanesi ölürken diğer iki 

tanesinin ölmediği fakat genel durumun ciddi olarak bozulduğu bildirilmiĢtir (Linder 

ve ark 2007). 

Ġnsanlarda yapılan çalıĢmada HLF, oral olarak tek doz 0.07 ve 0.5 mg/gün 

miktarda verildiğinde güvenli ve tolere edilebilir bulunurken, 1.5-2.5 mg/gün 

miktarda verildiğinde ise kusma ve bulantı gibi gastrointestinal yan etkiler oluĢtuğu 

ve maksimum tolere edilebilir dozun 1.5 mg/gün olduğu belirlenmiĢtir. Ġnsanlarda 

yapılan baĢka çalıĢmada oral yolla uygulanan HLF’un, akut maksimum tolere 

edilebilir dozu 3.5 mg/gün bulunduğu ve bu dozda hastalarda kusma, bulantı ve 

yorgunluk yaptığı, kronik uygulamada ise dozun 0.5 mg/gün bulunduğu fakat kusma, 

bulantı ve yorgunluk gibi istenmeyen etkileri önlemek için antiemetik ilaçların 

kullanılması gerektiği belirtilmiĢtir. Ġnsanlarda yapılan baĢka çalıĢmada %0.01 HLF, 

6 ay boyunca topikal olarak uygulandığında kalp atımı, kan basıncı, vücut sıcaklığı 

ve vücut ağırlığı ile hemotolojik (alyuvar, akyuvar, hemoglobin, hemotokrit) ve 

biyokimyasal parametreler (kreatin fosfat, aspartat transamin, gamma glutamil 
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transferaz, laktat dehidrojenaz, albumin, üre, kreatinin vb) üzerinde klinik olarak 

herhangi bir değiĢiklik oluĢturmadığı belirtilmiĢtir (Pines ve ark 2003, De Jonge ve 

ark 2006). 

Gebe ratlara çiftleĢme sonrası 9-14. günler arasında gavajla 9.33 mg/kg dozda 

ve yine çiftleĢme sonrası diyet Ģeklinde 6 mg/kg dozda HLF hidrobromid tuzu 

verildiğinde teratojenik etki gözlenmediği belirlenmiĢtir. Yapılan baĢka çalıĢmada ise 

HLF hidrobromid tuzu 0.67 mg/kg/gün dozda, teratojenik ya da fötotoksik etkisinin 

olmadığı bulunmuĢtur. Rat ve farelerde yapılan çalıĢmalarda HLF’un karsinojenik 

etkisinin olmadığı bildirilmiĢtir.  Ratlarda 63 hafta boyunca 0.29 ve 0.36 mg/kg/gün 

dozda HLF uygulandığında herhangi bir histolojik değiĢikliğin olmadığı ve hepatik 

tümör insidensinde artıĢa yol açmadığı belirtilmiĢtir (EMEA 2000).  

1.2.3. Halofuginonun Kullanım Alanları 

Antimalariyal Kullanımı 

Malarya; Asya, Güney Amerika ve Afrika kıtalarında mortalite ve 

morbiditeye neden olan paraziter bir hastalıktır. Dichroa febrifuga  bitkisi yüzyılardır 

antimalarial olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tavuklardaki Plasmodium (P) 

gallinaceum’a karĢı da etkilidir. Çinde 600 bitki arasında yapılan çalıĢmada 

antimalarial etkisi en fazla olan bitki olarak bulunmuĢtur. Bu bitkiden elde edilen 

febrifugin alkaloidinin, sıtma etkenlerinden olan P. vivax, P. lophurae, P. 

gallinaceum ve P. cynomolgi etkenlerine karĢı etkili olduğu bulunmuĢtur (Pines ve 

Spector 2015). HLF’nun in vitro P. falciparum etkeni ile in vivo P. berghei 

etkenlerine karĢı etkili olduğu belirtilmiĢtir (Derbyshire ve ark 2012, Pines ve 

Spector 2015). Antimalarial etkili ilaçlar in vitro olarak P. falciparum’un trofozoit 

veya Ģizont gibi geliĢim aĢamalarından farklı basamaklarına etkili olmasına karĢın, 

HLF’un her basamağa eĢit Ģekilde etkili olduğu bildirilmiĢtir. HLF hastalığın 

asemptomatik karaciğer evresi ile karakterize aĢamasında etkilidir. HLF kan 

aĢamasında antimalarial etkisini prolyl-tRNA sentetaz aktivitesini inhibe ederek 

göstermektedir. Prolyl-tRNA sentetaz üzerine etkisini hücre içi yüksüz tRNA 

birikmesini sağlayarak ve hücresel prolini azaltarak gösterdiği belirtilmiĢtir, bu 

aĢamada ATP için önemlidir (Pines ve Spector 2015). 
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Antiprotozoal Kullanımı 

Tavularda koksidiyozis, buzağılarda ise kriptosporidiozis, kilo kaybı, ishal ve 

ölümlere neden olan protozoal hastalıklardandır. EMEA tarafından HLF’nun 

hidrobromid tuzu broyler ve geliĢmekte olan hindilerde koksidiyoza karĢı yemlere 

katkı Ģeklinde, laktat tuzu ise 4-15 günlük nonruminant buzağılarda Cryptosporidium 

parvum’un neden olduğu ishale karĢı 7 gün boyunca 0.1 mg/kg/gün dozda oral yolla 

kullanımı onaylanmıĢtır. Ayrıca EMEA tarafından önerilmemekle birlikte kuzularda 

kriptospirodiozis tedavisinde kullanımı tavsiye edilmektedir (EMEA 2000, Pines ve 

Spector 2015). Ġn vitro yapılan çalıĢmalarda hidrobromid tuzunun da 

Cryptosporidium parvum’a karĢı etkili olduğu belirtilmiĢtir. HLF etkisini, erken 

aĢamada parazitin sekuma yerleĢmesini önleyerek, sonraki aĢamada ise geliĢimini 

engelleyerek gösterir (Lorenz ve ark 2011, Pines ve Spector 2015). HLF broyler 

tavuklarında Eimeria tenella enfeksiyonuna karĢı kullanıldığında oosit miktarını 

azalttığı, hayatta kalma oranını ve vücut ağırlığını artırdığı belirtilmiĢtir (Ramadan ve 

ark 1997). 

Ġn vitro çalıĢmalarda HLF’nun Babesia equi ile enfekte lenfoblastoid 

hücrelerde hücrenin bölünmesini engellediği, Theileria parvalı hücrelerde hücre-

parazit kompleksini tahrip ettiği belirtilmiĢtir. Theileria parva ile enfekte buzağıda 

lenf nodülü elektron mikroskobunda incelendiğinde HLF sadece enfekte hücreleri 

etkilediği görülmüĢtür (EMEA 2000).  

Antifibrotik Kullanımı 

Fibrozis, siroz ve skleroderma gibi fibroproliferatif hastalıklar aĢırı bağ doku 

birikimi ile karakterizedir. Fibrozis organ yapı ve fonksiyonunda bozukluğa, 

ilerlermesi durumunda ise organda malformasyon ve ölüme neden olur. Fibrozis 

birçok kronik hastalığın oluĢumunda, doku rejenerasyonunda ve tümör geliĢiminde 

önemlidir. Fibrozisin hücresel mediatörü olan miyofibroblastlar aktive edildiğinde 

ekstrasellüler matriks (ECM) üreten hücreler olarak görev yaparlar. Fibroziste ECM 

proteinler, özellikle de tip I kollajen rol alır. ECM döngüsünde TGF-β, matriks 

metalloproteinaz (MMP)’lar ve doku matriks metalloproteinaz inhibitörü (TIMP) 

önemli rol oynar (Pines ve ark 1997, Pines ve Spektor 2015). 
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Kollajenler çeĢitli dokuların yapısal bütünlüklerinin korunmasında önemli 

role sahip olan proteinlerdir. Canlıda 19 farklı kollajen tipi tanımlanmıĢtır. 

Kollajenler bütün organlarda bulunmalarına karĢın özellikle kemik, deri, tendo, 

kıkırdak, ligament ve damar duvarında daha fazla bulunurlar. Bu organlarda koruma, 

sıvı geçiĢini filtreleme, enerji dağılımı ve yorulmayı kısıtlama gibi fonksiyonlarının 

yanında hücre adezyonu, hücre hareketi, hemostaz, dokunun yeniden Ģekillenmesi ve 

yara iyileĢmesi gibi fizyolojik süreçlerde rol alırlar. ECM’in hücrelerin büyümesi, 

geliĢmesi, farklılaĢması ve hayatta kalması gibi önemli görevleri vardır ve hücre 

etrafındaki ECM proteinler, hücrenin göçü, proliferasyonu, farklılaĢması ve ölümü 

gibi hücresel süreçte hücreler ile etkileĢim içindedirler. ECM bazen hücreye spesifik 

olsa da genelde kollajen proteinlerden oluĢmuĢtur. ECM’in en önemli bileĢeni 

kollajen tip I’dir. Matriks proteinleri normal doku geliĢimi ve yara iyileĢmesi için 

gerekli olmasına karĢın fazla toplanması patolojik fibrozise neden olur. Kollajen 

sentezi, gen transkripsiyonu, protein sentezi veya protein biyosentezinde rol alan bazı 

önemli enzimlerin oluĢumunun engellenmesi ile inhibe edilebilmektedir.  Prolyl 4-

hidroksilaz ve lizil oksidaz gibi kollajen biyosentez yolaklarındaki 

posttranskripsiyonal enzimler, ECM birikimini azaltmak için önemlidir. Prolyl 4-

hidroksilazın inhibe edilmesi istenmeyen yeni kollajenlerin birikmesini önler. 

Kollajen birikimini azaltmak için baĢka bir yöntemde bağ dokunun biyosentetik 

aktivitesi ve proliferasyonunu düzenlediğine inanılan TGF-β, Platelet-Derivet 

Growth Factor (PDGF), Epidermal Growth Factor (EGF) gibi sitokinlerin 

fonksiyonunun azaltılmasıdır (Pines ve ark 1997, Pines ve Nagler 1998, Pines 2014, 

Pines ve Spektor 2015). 

TGF-β doku hemostazının düzenlenmesi ve doku iyileĢmesinde önemli bir 

sitokindir. Hücre bölünmesi, farklılaĢması ve adezyonu gibi hücresel süreçlerde de 

önemli role sahiptir. TGF-β’nın tip I ve II diye iki reseptörü vardır ve Smad 

proteinlerin fosforilasyonunu sağlarlar. TGF-β tarafından tip I kollajen gen 

ekspresyonu ve matriks proteinlerinin uyarılması Smad3 fosforilasyonu ile olur. 

TGF-β matriks proteinlerini uyararak ECM birikimini indükler ve ayrıca hücre 

yüzeyindeki matriks reseptörlerin ekspresyonunu düzenler. Hayvanlarda yapılan 

çalıĢmalarda, TGF-β patolojik olarak ECM birikimini uyardığı bildirilmiĢtir. 

Hipertrofik yanık iyileĢmesinde ve bleomisin ile indüklenen akciğer fibrozisinde, 

kollajen artıĢıyla beraber TGF-β’nın da arttığı belirtilmiĢtir. Sklerodermada ise 
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hastalık baĢlangıçtaki yangı fazında lenfosit, monosit ve plateletlerden salınan TGF-

β’nın fibroblastlardan kollajen salınımını artırdığı düĢünülmektedir (Pines ve Nagler 

1998, Pines ve ark 2000, Pines ve ark 2003, Vural 2010). 

HLF spesifik tip I kollajen sentezi inhibitörü etkisinden dolayı antifibrotik 

ilaç olarak kullanılmaktadır. Ġn vitro avian, murine ve insan fibroblast hücrelerinde 

HLF’un tip I kollajen gen ekspresyonunu azalttığı belirtilmiĢtir. HLF spesifik olarak 

tip I kollajenin αI gen ekspresyonunu engellediği birçok araĢtırma ile belirtilmesine 

rağmen belirgin olmamakla birlikte tip I kollajenin αII alt tipi üzerine de etkili olduğu 

belirlenmiĢtir. HLF’un tip I kollajen gen ekspresyonunu inhibe edici etkisinin doza 

bağlı olduğu bildirilmiĢtir. Normal ve sklerodermalı fibroblast hücrelerinde HLF’un 

10
10

 ve 10
9 

gibi küçük dozlarda tip I kollajen gen ekspresyonunu önemli ölçüde 

azalttığı, daha yüksek dozlarda ise kollajen sentezi üzerine etkisinin yanında ECM 

birikimini inhibe etme ve fibroblast büyüme faktörü (FGF)’nün indüklediği 

proliferasyonu önlemek gibi etkilerinin de olduğu belirtilmiĢtir (Pines ve Nagler 

1998). Bazı fibrozis durumlarında ise tip I kollajen sentezi artıĢına tip III kollajen 

sentezide eĢlik etmekte olup HLF’un tip III kollajen sentezi üzerine her hangi bir 

etkisinin olmadığı görülmüĢtür. HLF’un fibroblastlar üzerine antiproliferatif etkisi 

bulunurken mast, keratinosit ve C6 glioma hücrelerine karĢı bu tür etkisinin olmadığı 

belirtilmiĢtir (Nagler ve ark 1998, Abramovitch ve ark 1999, Pines ve ark 2001). 

HLF’un tip I kollajen sentezi üzerindeki etkisinin tam olarak bilinmemesine karĢın 

yeni protein sentezini engellemesine bağlı olduğu belirtilmiĢtir. HLF’nun 

aktinomisin D ve siklohekzamid gibi protein sentezi inhibitörü ilaçlarla birlikte 

kullanıldığında etkisiz kaldığı, bu durumunda HLF’un yeni protein sentezi üzerine 

etkili olduğunu gösterdiği bildirilmektedir. Tip I kollajen sentezi inhibitörü 

tedavisinde en büyük endiĢe anormal yara iyileĢmesidir. Hayvanlarda yapılan 

abdominal veya jinekolojik adezyon operasyonlarında HLF kullanımının anormal 

iyileĢmeye neden olmadığı belirtilmiĢtir. Buna ek olarak cerrahi ensizyonla implante 

edilen C6 glioma kanser çalıĢmasında HLF’un yara iyileĢmesini hızlandırdığı 

belirtilmiĢtir. Bu etkinin HLF’un tip I kollajen sentezini önlemesine karĢın tip III 

kollajen sentezini engellememesinden kaynaklandığı belirtilmiĢtir (Pines ve ark 

2000).  
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HLF, fibrozis üzerine inhibe edici etkisini TGF-β ve T düzenleyici (TH) 17 

hücreleri üzerinden göstermektedir. TGF-β üzerine etkisi TGF-β seviyesi veya 

reseptör geni üzerinden olmayıp TGF-β yolakları üzerindeki Smad3 fosforilasyonunu 

engellemesinden kaynaklandığı belirtilmiĢtir. HLF in vitro fibroblast, hepatik ve 

pankreatik stellat hücreleri ile tümör hücreleri ve miyoblast hücrelerinde TGF-β’ya 

bağlı Smad3 fosforilasyonunu engelleyerek ve inhibitörik etkili Smad7 

ekspresyonunu artırarak Smad3 proteinini azalttığı belirtilmiĢtir. HLF’un Smad3 

fosforilasyonunu engelleyici etkisini kısmen Akt MAPK/ERK ve p38 MAPK 

fosforilasyonunu etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Birçok hayvan modelinde 

HLF’nun non-fibrotik kontrol grublarında ECM birikimi üzerine etkisinin minimum 

düzeyde olmasına karĢın, fibrotik grublarda çok etkili olduğu bulunmuĢtur. Bu 

etkinin nedeni olarak fibrotik dokuda TGF-β ekspresyonu fazla iken, normal dokuda 

düĢük olmasından kaynaklandığı bildirilmiĢtir. Ayrıca HLF’un, TGF-β gibi 

profibrotik agonistlerle uyarılan fibroblast hücrelerinde, Smad3 fosforilasyonunu ve 

kollajen sentezini azaltırken, kontrol hücrelerinde Smad3 fosforilasyonu ve kollajen 

sentezi üzerine etkisiz olmasıda bunu doğrulamaktadır (Pines ve Nagler 1998, 

McGaha ve ark 2002, Pines 2014).  HLF fibrozisi önlemedeki bir diğer etkisi TH17 

hücrelerinin geliĢimini önlemesidir. Bu etkisini de amino acid starvation response 

(AAR)’u aktive ederek göstermektedir. IL-17, TH17 hücrelerinden salınan sitokindir. 

Fibroblast aktivasyonunu düzenleyerek fibrozisi ve yangısal cevabı artırır. HLF’nun 

AAR’a etkisini, glutamil propil tRNA sentetaza bağlanarak ve propil tRNA sentezini 

inhibe ederek gösterir. TGF-β ile AAR arasında bağlantı vardır. Yangıdan kaynaklı 

fibroziste IL-1β, IL-17 ve TGF-β önemli role sahiptir (McGaha ve ark 2002, Pines 

2014, Pines ve Spector 2015). 

Skleroderma ve Kronik Graft-Versus Host Hastalığında Kullanımı 

HLF beĢeri hekimlikte ilk olarak sklerodermada kullanılmıĢtır. Skleroderma 

kronik seyirli bağ dokunun otoimmun hastalığı olup dermis ve iç organlarda aĢırı 

kollajen birikimi ile karakterizedir. Sklerodermanın nedeni tam olarak bilinmemekle 

beraber lenfosit, monosit ve endotel hücreleri tarafından salgılanan TGF-β, PDGF, 

IL-4, IL- 6, TNF-α gibi fibroblastların büyümesi, proliferasyonu, kollajen sentezi ve 

kemotaksisinde etkili olan sitokinler önemlidir. Sklerodermalı hastalardan alınan 

biyopsi ve in vitro deri fibroblastlarında tip I kollajen αI gen ekspresyonu arttığı 
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belirtilmiĢtir (Pines ve ark 2000, Pines ve ark 2003). Kronik Graft-Versus Host 

Hastalığında (cGvHD) hastalığı sklerodermaya benzeyen, bağ dokunun otoimmun 

hastalığı olup, allogenik kök hücre naklinin geç komplikasyonudur ve nüks dıĢındaki 

ölümün temel nedenidir. Kan naklinden kemik iliği nakline kadar birçok nakilde 

genelde transplantasyonun 100. gününden sonra ortaya çıkar (Pines ve Nagler 1998, 

Pines ve ark 2003). 

Yapılan deneysel çalıĢmalarda lokal veya IP olarak HLF uygulandığında tip I 

kollajen αI gen ekspresyonunu önemli ölçüde azalttığı ve skleroderma ve cGvHD 

tedavisinde etkili olabileceği bildirilmiĢtir. IP uygulamanın ise lokal uygulamadan 

daha etkili olduğu bulunmuĢtur  (Pines ve ark 2001). Model farelere IP yolla HLF 

uygulandığında tip I kollajen birikimini engelleyerek derideki kalınlaĢmayı önemli 

ölçüde azalttığı belirtilmiĢtir (McGaha ve ark 2002). Dalak hücresi naklinde IP yolla 

HLF uygulandığında, cGvHD ile karakterize deri kollajen artıĢı, dermisin 

kalınlaĢması ve deri altı yağ dokusu kaybının önlendiği bildirilmiĢtir (Pines ve 

Nagler ve ark 1998). Akut lösemi hastalarında, kemik iliği nakli yapıldıktan sonra 

Ģiddetli cGvHD geliĢtiği HLF’un merhem Ģeklinde lokal olarak uygulandığında, 

derideki gerilme ve kollajen birikiminin azaldığı, hastalarda kaĢınma, kızarıklık ve 

eritem gibi semptomların görülmediği belirtilmiĢtir. Tedavi boyunca lokal veya 

sistemik toksisite ile yan etki görülmediği, yapılan karaciğer ve böbrek fonksiyon 

testlerinde, tedavi öncesi değerlere göre herhangi bir değiĢikliğin olmadığı 

görülmüĢtür. Serumdan alınan örnekelerde HLF’a rastlanmadığı bu sonucunda 

HLF’nin lokal uygulamasının güvenli olduğu ve sistemik etkiye yol açmadığını 

gösterdiği bildirilmiĢtir (Pines ve ark 2003).  

Karaciğer Fibrozisi ve Sirozda Kullanımı 

Karaciğer fibrozisi ve sirozu, tip I kollajen artıĢına bağlı olarak aĢırı kollajen 

birikimi ile karakterizedir. Ratlarda konkanavalin A ile indüklenen karaciğer 

fibrozisinde HLF’un ALP ve AST değerlerindeki artıĢı azalttığı, azalan albümin 

değerini tekrar artırarak karaciğer fonksiyonundaki bozulmayı önlediği belirtilmiĢtir. 

Hyalüronik asit ile prokollajen III değerlerini, kollajen birikimini ve hücre 

infiltrasyonunu azaltarak, karaciğeri fibrozis geliĢmesinden koruduğu görülmüĢtür. 

Ayrıca HLF’un tip I kollajen, alfa düz kas aktin (a-SMA), TIMP2 değerleri ile TGF-

β ve Smad3 ekspresyonunu ile fibrozisin geliĢiminde önemli rol oynayan TNF-α, IL-



27 
 

6, IL-1β ve NF-κB seviyelerini önemli ölçüde azalttığı bildirilmiĢtir. HLF’un 

antiproliferatif ve antiinflamatuar etkisiyle fibrozisi önemli derecede önlediği 

belirtilmiĢtir (Liang ve ark 2013). Ayrıca tip I kollajen gen ekspresyonu ve TIMP 

değerlerindeki artıĢı azalttığı (Bruck ve ark 2000) ve tip I kollajen sentezini 

engelleyip karaciğer rejenerasyon yeteneğini artırdığı belirtilmiĢtir (Spira ve ark 

2002). 

Diğer Fibrotik Durumlarda Kullanımı 

HLF, bleomisin verilerek oluĢturulan akciğer fibrozisinde (Nagler ve ark 

1996), TGF-β tarafından indüklenen a-SMA, fibronektin ve tip I kollajen gibi 

fibrotik markırların ekspresyonunu engelleyerek ve Smad3 ekspresyonunu azaltarak 

korneal fibroziste (Nelson ve ark 2012) ve tip I kollajen birikimini önleyip lümen 

çapındaki daralmayı engelleyerek özefagus ve farinks fibrozisinde  (Dabak ve ark 

2010) baĢarıyla kullanılmıĢtır. Deneysel böbrek yetmezliğinde tip I kollajen 

sentezini, intestinal fibrozisi ve glomerülosklerozisi önleyip proteinüriyi azaltarak 

etkili olduğu (Benchetrit ve ark 2007) ve kronik glomerüler hastalıkların tedavisinde 

kullanılabileceği (Nagler ve ark 1997) belirtilmiĢtir. Ayrıca diyabetik nefropati (Sato 

ve ark 2009), miringotomi (Özdemir ve ark 2010) ve pankreatitiste de (Karatas ve 

ark 2008) baĢarıyla kullanıldığı ifade edilmiĢtir. 

Adezyonda Kullanımı 

Adezyon, abdominal ve pelvik operasyonlar sonucu organ ile abdominal ya 

da peritonal boĢluk arasında oluĢan istenmeyen yapıĢmalardır. Adezyon bölgesinde  

fibroblast proliferasyonu, özellikle tip I kollajen olmak üzere ECM birikimi 

bulunmakta ve ince bağırsakta daralmaya neden olmaktadır. HLF tip I kollajen 

sentezini engelleyip ECM birikimini önleyerek adezyon oluĢumunu 

azaltabilmektedir  (Pines ve Nagler 1998).  

Deneysel postoperatif abdominal adezyonda ĠP veya oral yolla HLF 

uygulandığında tip I kollajen sentezini engelleyerek adezyon skorunu ĠP uygulamada 

5 kat, oral uygulamada ise 2 kat azalttığı (Nagler ve ark 1998), postoperatif kornu 

uteri adezyonunda IP uygulamanın adezyonu 18 kat azaltırken, oral uygulamanın ise 

2.7 kat azalttığı (Nagler ve ark 1998) ve kornu uteri adezyonunda amniyonla beraber 

kullanıldığında adezyonu tamamen önlediği (Washburn ve ark 2010) belirtilmiĢtir. 
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Postoperatif sekal adezyonda HLF+keratin jel uygulamasının postoperatif adezyon 

oluĢmasını önlemede baĢarılı olduğu ve keratininde hem uygulama kolaylığı 

sağladığı hem de HLF’nin daha uzun süre etkili olmasını sağladığı bildirilmiĢtir 

(Peyton ve ark 2012). Ayrıca tendon yırtıklarında postoperatif periyod boyunca 

iyileĢen tendon ile peritendinöz kılıf arasında oluĢan kollajen fibröz adezyonu 

önlediği belirtilmiĢtir (Pines ve Nagler 1998). 

Stenozda Kullanımı 

Koroner by pass operasyonları ya da anjiyoplastide, baĢlangıçtaki hiperplazi 

ve hızlı arterosklerozdan dolayı daralmıĢ koroner arterler tekrar geniĢletilir. HLF 

kollajen ve ECM oluĢması üzerine inhibe edici etkilerinden dolayı restenoz 

olgularında baĢarıyla kullanılmıĢtır (Pines ve Nagler 1998). 

TavĢan kulağında travma ile indüklenen arteriyel intimal hiperplazide, HLF 

lokal olarak uygulandığında kalınlaĢmayı %50’ye yakın azalttığı belirtilmiĢtir (Pines 

ve Nagler 1998). Ayrıca subglottik stenoz (Ertuğrul ve ark 2009), posterior glottik 

stenoz (Yoon ve ark 2008) ve kostik özefagus hasarını (Özçelik ve ark 2004, Arbell 

ve ark 2005) önlemede faydalı olduğu belirtilmiĢtir.   

Antiinflamatuar ve Antioksidan Kullanımı 

CD4+T hücrelerinin alt tipi olan TH17 hücreleri yangının düzenlenmesinde 

önemli rol oynar. TH17 hücrelerindeki herhangi bir düzensizlik yangı ve 

otoimmuniteye katkı sağlamaktadır ve yangılı barsak hastalıkları, romatoit artrit, 

multiple skleroz ve psoriazis gibi birçok otoimmun hastalıkta rol alır. Ġn vitro olarak 

yapılan çalıĢmada, HLF’un fare ve insan TH17 hücrelerinin geliĢmesini ve 

farklılaĢmasını AAR aracılığıyla selektif olarak önlediği belirtilmiĢtir. Ayrıca 

HLF’un MSS’ye giren T hücre infiltrasyonunu azalttığı ve bu etkisinin sadece TH17 

hücresine karĢı spesifik olduğu, TH I hücrelerine karĢı herhangi bir etkisinin olmadığı 

bildirimiĢtir. TH17 hücrelerinin en önemli sitokini, proinflamatuar bir sitokin olan IL-

17’dir. Bunun yanında IL-21, IL-22 ve IL-23 sitokinleri de salgılanır. IL-17 diğer 

sitokinleri, kemokinleri ve PG’leri indükler. HLF’un TH17 hücreleri ile ilgili 

inflamatuar ya da otoimmun hastalıklarda kullanılabileceği belirtilmiĢtir (Sundrud ve 

ark 2009, Pines 2014, Pines ve Spektor 2015). Ayrıca HLF’un antiinflamatuar etkisi 

proinflamatuar sitokinler olan NF-κB, TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL 4, IL 13 ve TGF-β 
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üzerindeki inhibitörik etkisi ile yangısal hücre infiltrasyonunu engellemesinden 

kaynaklanmaktadır (Leiba ve ark 2006, Sundrud ve ark 2009, Pines ve Spector 

2015). 

HLF’un AAR yolakları üzerine aktive edici etkisinin olduğu belirtilmiĢtir. 

AAR yolakları immun ve metabolik olaylarda rol alır ve yaĢam süresini uzatıp 

immun hastalıklarla ilgili yaĢlanmaları geciktirdiği kanıtlanmıĢtır. Prolin amino 

asid’inin, HLF’un TH17 hücreleri üzerindeki etkisini tersine çevirebileceği 

belirtilmiĢtir. Prolinin bu etkisi spesifiktir ve diğer amino asidlerin böyle bir etkisi 

yoktur. HLF’un prolin alınımını engelleyerek, AAR yolakları aracılığı ile apoptozise 

neden olup, T hücre proliferasyonunu engellediği belirtilmiĢtir. HLF’un AAR’a 

etkisini glutamil propil tRNA sentetaza bağlanarak ve propil tRNA sentezini inhibe 

ederek gösterdiği bildirilmiĢtir (Sundrud ve ark 2009, Chu ve ark 2013, Anonim 

2016a). 

HLF’un ensefalomiyelitis modelli farelerde TH17 hücreleri üzerinden 

koruyucu etkinlik gösterdiği (Sundrud ve ark 2009), ratlarda lipopolisakkaritle 

indüklenen sepsiste,  Dichroa febrifuga bitkisinin TNF-α ve nitrik oksit sentetaz 

seviyesini azalttığı (Choi ve ark 2003), farelerde osteoporozda kemik erimesine 

neden olan IL-17’yi baskıladığı (Deselm ve ark 2012), immun trombositopenik 

purpuralı farelerde trombosit sayısı ile IFN-γ ve IL-2 seviyesini artırırken, IL-4 ve 

IL-10 seviyesini azalttığı (Jin ve ark 2014), deneysel oluĢturulan kolon hasarında 

mikroskobik incelemede nötrofil lökosit infiltrasyonu, vaskülitis, ödem ve kollajen 

içeriğini azalttığı, artan miyeloperoksidaz ile MDA seviyesini önemli ölçüde 

düĢürdüğü, azalan glutation seviyesini ise artırdığı (Karakoyun ve ark 2010), 

farelerde deneysel olarak oluĢturulan artritiste oluĢan yangıyı, kartilago hasarını, 

proinflamatuar sitokinlerin (IL-6, IL-17, IL-22) seviyesini ve RA’te kemik 

erozyonunu neden olan osteoklast hücrelerinin oluĢumunu azalttığı (Park ve ark 

2014), farelerde deneysel olarak indüklenen kolitiste kript tahribatı ile yangısal hücre 

infiltrasyonu, miyeloperoksidaz, TNF-α, IL-1β ve hipoksi indüklenebilir faktör (HIF) 

Iα sevriyesini azalttığı (Liu ve ark 2016) belirtilmiĢtir. Ayrıca NF-κB aktivasyonu ve 

P38 MAPK fosforilasyonunu engelleyerek T hücre aracılı inflamasyon ve 

proinflamatuar sitokinlerin sentezini önlemektedir (Leiba ve ark 2006). 
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Kanserde Kullanımı 

Kanser hücrelerinin geliĢmesi ve yayılması, yeteri kadar kanlanmasına 

bağlıdır. Anjiyogenez solid tümörlerin varlığını sürdürebilmesi ve ilerlemesi için 

gerekli olan yeni kan damarlarının oluĢmasıdır. Yeni kan damarları ECM 

komponentlerle iliĢkili anjiyogenik faktörlere cevap olarak, endotel hücrelerinin 

koordinasyonu, proliferasyonu ve göçüyle oluĢur ve tümör geliĢimi, ilerlemesi, 

invazyonu ve metastazında önemlidir. Anjiyogenez boyunca ECM etrafındaki 

endotel hücrelerinin lokal proliferasyonu mevcuttur. Anjiyogenik cevaba karĢı 

endotel hücreleri bazal laminada ilerleyebilmek için proteazlar üreterek bazal 

membran ve ECM’te yıkımlanmalara neden olur. Böylece sinyal kaynağına doğru 

endotel hücrelerinin göçü,  proliferasyonu ve tüpsü yapı oluĢumu gibi değiĢiklikler 

oluĢur. VEGF, EGF, FGF, HIF1, IL-6, IL-8 gibi indükleyici anjiyogenik faktörler 

anjiyogenez oluĢumunu artırırken, IL-10 gibi sitokinler antianjiyogenik etki 

göstererek damarlaĢmayı azaltır. Tümör geliĢiminde proliferasyonun önemli 

olmasının yanında anjiyogenezde çok önemlidir. Avasküler tümör yapılarının 2-3 

mm’ye kadar büyüye bildiği belirlenmiĢtir. Anjiyogenez sıkı bir kontrol 

mekanizması ile denetlense de tümör oluĢumunda bu denetim bozulur. Tümör 

damarları endotel hiperplazisinden dolayı daha kalındır. Yeni kapillerler 

olgunlaĢmadan önce mikrovasküler ECM’te ve perivasküler boĢlukta tip I-III 

kollajen birikimi gibi dinamik değiĢiklikler meydana gelir. Bu kollajenler olgun 

mikrovasküler damarın yapı ve stabilizasyonu için önemlidir (Pines ve ark 2000, 

Kılıç ve ark 2005, Demirer ve ark 2014, Landskron ve ark 2014). 

Kanser dokusunun oluĢması için kontrolsüz hücre proliferasyonu ve 

anjiyogenezin yanısıra invazyon ve metastaz özelliğinin de olması gerekmektedir. 

Metastaz kanser hücresinin kanser kütlesinden ayrılması, ECM tutunması, ECM 

yıkımlanması ve kanser hücresinin dokulara göçü gibi birçok süreçten oluĢmaktadır. 

Metastaz kötü huylu tümörlerin ölümcül özelliğindendir ve kansere bağlı ölümlerin 

%90’nından sorumludur. TNF-α, IL-6, MMP2 ve MMP9 kanser hücresinin 

metastazında önemli role sahiptir. Kapillar endotel hücrelerinden MMP salınımını, 

FGF, VEGF gibi anjiyogenik moleküller tarafından uyarılır. ECM kanser 

hücrelerinin invazyon ve metastazını önleyen önemli yapıdır ve ECM’in 

yıkımlanmasında proteazlar görev alır. MMP anjiyogenezi indükleyici, metastatik, 
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invaziv ve antiapoptotik etkilerinden dolayı kanserde önemlidir MMP tarafından 

ECM’in yıkımlanmasıyla invazyon ve metastaz gerçekleĢir. MMP etkileri spesifik 

olarak TIMP ve nonspesifik olarakta α-2 makroglobulin ile α-1 antiproteazlar 

tarafından engellenir. TIMP dönüĢümsüz veya nonkovalent olarak MMP’lara 

bağlanarak aktivasyonunu ve katalitik etkisini engellerler (Elkin ve ark 1999a, Taras 

ve ark 2006, Öncül 2012, Landskron ve ark 2014, Pines ve Spector 2015). 

HLF’un anjiyogenezdeki inhibitörik etkisi MMP-2 ve MMP-9 sentezini, 

bazal membran invazyonunu, kapillar tüp oluĢumunu, damarsal filizlenmeyi ve 

subendotelyal ECM birikimini engellemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

anjiyogenik faktörlerden olan VEGF, HIF-I, TGF-β, FGF ve tip I kollajen salınımı 

ile fibroblastın miyofibroblasta dönüĢümünün önlemeside antianjiyogenik etkisinde 

önemlidir. HLF kanser metastazında önemli olan MMP-2 ve MMP-9 sentezini 

engelleyerek antimetastatik etki göstermektedir. Yapılan çalıĢmalarda HLF’nun 

hepatoselüler karsinomda akciğere ve melanomada kemiğe metastazı engellediği 

bildirilmiĢtir. Ayrıca HLF kemoterapötiklerle kombine uygulamaya uygundur. 

Prostat kanserinde düĢük doz doketaksel, Wilms tümörde vinkristin ile daktinomisin 

ve pankreatik ksenografta gemsitabin ile kombine kullanıldığında yüksek doz 

kemoterapötik kullanımına göre tümör volümünü ve ağırlığını önemli ölçüde 

azalttığı belirtilmiĢtir (Abramovitch ve ark 1999, Pines ve ark 2000, Elkin ve ark 

1999a, Elkin ve ark 2000, Taras ve ark 2006, Jordan ve Zeplin 2012, Jin ve ark 2014, 

Assis ve ark 2015, Pines ve Spector 2015).  

HLF’un kanserdeki bir diğer etkisi de apoptotik etkisinden 

kaynaklanmaktadır. Apoptozis hücre ölümünü düzenleyen önemli bir mekanizmadır. 

Morfolojik olarak hücrede küçülme, plazma membranında kabarıklık, çekirdekte 

kümelenme ve nükleozomal DNA parçalanması ile karakterizedir. HLF doza bağlı 

olarak hücre tiplerinde apoptozisi indüklemektedir. HLF’un iyi huylu tümörlerden 

olan leiomiyoma ve miyometrial hücrelerde DNA sentezini inhibe edip apoptozisi 

artırarak hücre proliferasyonunu engellediği ifade edilmiĢtir. HLF sitotoksisiteye 

neden olmadan büyüme faktörlerinin varlığında bile multiple miyeloma hücrelerinde 

apoptozisi indüklemektedir. Bu etkisini mitokontriyal membran potansiyelindeki 

tükenme, poly(ADP-ribose) polimeraz bölünmesi, caspase 3-8-9 ve Mcl-1 ve X-IAP 

gibi antiapoptotik proteinlerin down-regulasyonunu sağlayarak yapmaktadır. HLF’un 
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T hücre proliferasyonu ve prolin alınımını azalttığı ve hücre apoptozisini indüklediği 

belirtilmiĢtir. Prolin alınımının azalmasıda apoptoziste AAR’ın etkisinin olduğunu 

göstermektedir. HLF’un insan melanoma hücrelerinde TGF-β yolaklarında Smad3 

fosforilasyonunu engelleyerek apoptozisi indüklediği belirtilmiĢtir. Ayrıca pankreatik 

ksenograftta miyofibroblast hücrelerinin ve insan meme kanser hücrelerinin 

apoptozisini indüklediği ifade edilmiĢtir (Pines ve Spector 2015). 

Çoğu kanser türünde doku fibrozisi ve kanser geliĢimi arasında pozitif 

korelasyon olduğu belirtilmiĢtir. Fibrozis normal hücre-hücre ve hücre-ECM 

arasındaki iliĢkiyi bozar ve daha da ileri aĢamada hücre büyümesinin kontrolü 

kaybolur. Tümör oluĢumunu tetikleyen ve stimule eden stromada genetik 

değiĢiklikler indüklenir. HLF’la ilgili yapılan çalıĢmalarda yangı, rejenerasyon ve 

fibrozisle ilgili karaciğer fibrozisinde hepatoselüler karsinoma riski ve kronik 

pankreatitis sonucu oluĢan pankreatik fibroziste pankreas kanseri riskini azalttığı 

belirtilmiĢtir (Pines 2014). Ayrıca prostat kanseri, Wilm’s tümörü ve glioma gibi 

kanserlerde ECM’i azaltarak kanser oluĢumunu azalttığı bildirilmiĢtir (Pines 2014). 

Beyin Tümöründe Kullanımı 

Ratlarda tümör hücresi verilerek oluĢturulan beyin tümörü çalıĢmasında oral 

yolla farklı dozlarda HLF verildiğinde doza bağlı olarak damarlaĢmayı engelleyip 

tümör geliĢimini %94 oranına kadar önlediği ve hayatta kalma oranını uzattığı 

belirtilmiĢtir (Abramovitch ve ark 2004). 

HLF in vitro ortamda C6 Glioma hücrelerinin geliĢimi üzerine etkisiz olduğu, 

bu durumun C6 Glioma hücrelerinin in vitro ortamda tip I kollajen ekspre 

edemiklerinden kaynaklandığı belirtilmiĢtir. C6 Glioma hücresi farelere verildiğinde 

ise HLF’un implant bölgesindeki damarlaĢmayı %80 oranında engellediği, tümör 

geliĢimini ve tip I kollajen ekspresyonunu azalttığı bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada 

HLF’nun kanser ve aĢırı damarlaĢmayla karakterize hastalıklarda kullanılabileceği 

ifade edilmiĢtir (Abramovitch ve ark 1999). 
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Akut Promyelositik Lösemide Kullanımı 

Ġn vitro akut promyelositik lösemi hücrelerinde HLF’un proanjiyogenik 

faktörlerden olan VEGF ekspresyonunu azaltırken, antianjiyogenik etkili TIMP2 ve 

CXCL10 ekspresyonunu artırdığı belirtilmiĢtir. Akut promyelositik lösemili farelere 

HLF verildiğinde olgunlaĢmamıĢ akyuvar sayısını azaltarak antiproliferatif etki 

gösterdiği, VEGF, HIF-1α ve ANGPT-2 gibi anjiyogenik faktörlerin gen 

ekspresyonunu azaltarak antianjiyogenik etki gösterdiği, ayrıca TGF-β’nın neden 

olduğu Smad fosforilasyonunu engellediği belirtilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda HLF’un 

antiproliferatif, antianjiyogenik ve TGF-β üzerindeki etkilerinden dolayı kanser 

çalıĢmalarında kullanılabileceği bildirilmiĢtir (Assis ve ark 2015). Yapılan baĢka bir 

APL çalıĢmasında HLF’un hücre proliferasyonunu önlediği, apoptozisi indüklediği 

ve olgunlaĢmamıĢ akyuvar hücrelerini azalttığı bildirilmiĢtir (de Figueiredo-Pontes 

ve ark 2011).  

HLF’un in vitro ortamda normal hücrelere zarar vermeden multiple miyelom 

hücrelerinin canlılığını azalttığı ve apoptozisi indüklediği belirtilmiĢtir. Multiple 

miyelomda kullanılan yeni (bortezomib, lenalidomid) ve geleneksel (deksametazon, 

doksorubisin, melphalan) ilaçlarla kombine kullanıldığında bortezomib ile ılımlı 

antagonist etki gösterirken, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında sinerjik etki 

gösterdiği bildirilmiĢtir (Leiba ve ark 2012). Prostat kanseri ve Wilm’s tümöründe de 

HLF’un kemoterapötiklerle kombine kullanıldığında sinerjik etki gösterdiği 

belirtilmiĢtir (Sheffer ve ark 2007). Fareler üzerinde yapılan çalıĢmada ise tümör 

geliĢimini engellediği ve hayatta kalma oranını uzattığı ifade edilmiĢtir (Leiba ve ark 

2012). 

Mesane Kanserinde Kullanımı 

HLF’un in vitro ortamda mesane kanser hücrelerinde MMP-2 aktivitesini ve 

kanser hücrelerinin migrasyonunu önlediği,  mesane kanser hücreleri inokule edilmiĢ 

nude farelerde ise metastazı %80-90 oranında engellediği belirtilmiĢtir. HLF farelere 

oral yolla 6 ay boyunca uygulandığında herhangi bir yan etki görülmemiĢtir. HLF‘un 

antikanser etkisinin antiproliferatif, antianjiyogenik ve antimetastatik etkisinden 

kaynaklandığı bildirilmiĢtir (Elkin ve ark 1999a). Yapılan baĢka mesane kanseri 
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çalıĢmasında HLF uygulamasının hücre proliferasyonu ve tümör geliĢimini azalttığı 

ve antianjiyogenik etki gösterdiği bildirilmiĢtir (Elkin ve ark 1999b). 

Prostat Kanserinde ve Leimiyomda Kullanımı 

Prostat kanserli farelere HLF uygulandığında kollajen tip I sentezini azalttığı 

fakat deri kollajen yapısına zarar vermediği ve doza bağlı olarak kanser geliĢimini 5 

katına kadar engellediği belirtilmiĢtir. HLF’un deri kollajen yapısına zarar 

vermemesinin yeni sentezlenen kollajenler üzerine etkili olduğunu gösterdiği 

belirtilmiĢtir. Ayrıca antianjiyogenik etki gösterdiği de bildirilmiĢtir (Gavish ve ark 

2002). 

Ġnvitro leiomiyoma ve miyometrial düz kas hücrelerine HLF ugyulandığında 

antiproliferatif etki gösterdiği, apoptozisi indüklediği ve TGF-β mRNA ürünlerini 

önemli ölçüde baskıladığı belirtilmiĢtir. HLF’un uterus leiomiyomunda yeni ve etkili 

bir tedavi seçeneği olabileceği bildirilmiĢtir (Grudzien ve ark 2010). 

Hepatoselüler Karsinomda Kullanımı 

Hepatoselüler karsinomlu farelere HLF uygulandığında tümör geliĢimini 

önemli ölçüde azalttığı, hayatta kalma süresini uzattığı, antitümör etkinin göstergesi 

kabul edilen IFN-γ ve IL-2 serum düzeylerini önemli ölçüde artırdığı ve serum alfa 

feto protein seviyesini azalttığı belirtilmiĢtir (Nagler ve ark 2004). Yapılan baĢka 

hepatoselüler karsinom çalıĢmasında HLF uygulamasının tümör geliĢimini ve 

metastazda önemli olan MMP-2 ve MMP-9’u engelleyerek akciğer metastazını 

önemli ölçüde engellediği belirtilmiĢtir (Taras ve ark 2006).  

Kolorektal Kanserde Kullanımı 

HLF’un in vitro KRK hücrelerinin canlılığı ile Akt, mTORC1 ve p70S6K 

fosforilasyonu ve glikoz alınımını azalttığı, apoptozisi indüklediği ve lipid 

biyosentezini engellediği belirtilmiĢtir. Kolon kanseri hücresi inokule edilmiĢ nude 

farelere HLF verildiğinde tümör geliĢimini ve Akt, mTORC1 ve p70S6K 

fosforilasyonunu azaltırken, apoptozisi ve 4EBP1 fosforilasyonunu artırdığı 

belirtilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda HLF’nun Akt/mTORC1 aktivasyonunu 
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engelleyerek antikanser etki gösterdiği ve KRK tedavisinde kullanılabileceği 

belirtilmiĢtir (Chen ve ark 2015).  

1.3.Hipotez ve Amaç 

Yapılan kaynak taramasında HLF’un in vitro kolon kanseri hücre hattı ve in 

vivo nude farelerde KRK üzerine faydalı olabileceği belirtilmesine (Chen ve ark 

2015) rağmen, kolon kanserinin en önemli markırı sayılan ACF ile TNF-α, IL-2, 

IL-6 ve IL-10 gibi sitokin seviyeleri ve kolon kanserinde önemli rol oynayan yangı 

(PGM) ve oksidatif durum (TBARS) ile ilgili herhangi bir çalıĢma bulunamamıĢtır. 

HLF’un antiproliferatif, antifibrotik, antiinflamatuar, antianjiyogenik, 

antimetastatik ve apoptozisi indükleyen (Pines ve ark 2000, Karakoyun ve ark 

2010, Jordan ve Zeplin 2012, Liang ve ark 2013, Jin ve ark 2014) etkileri dikkate 

alındığında, normal sağlıklı ratlarda AOM ile indüklenen kolon kanserinde HLF’un 

ACF oluĢumunu engelleyebileceği, sitokin sentezini değiĢtirebileceği, PGM ve 

TBARS düzeylerini düĢürerek  faydalı etkiler gösterebileceği  hipoteze edildi. 

Bu çalıĢmanın amacı AOM ile indüklenen kolon kanserli ratlarda, HLF 

uygulamasının kolon kanseri ile iliĢkili olan ACF oluĢumu ile TNF-α, IL-2, IL-6, 

IL-10, PGM ve TBARS seviyeleri üzerine etkisini belirlemek ve kolon kanseri 

tedavisinde yeni bir tedavi seçeneği sunmaktır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Hayvan Materyali 

AraĢtırma Selçuk Üniversitesi, Deneysel Tıp AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi tarafından onaylandı (No: 2014/18). ÇalıĢmada toplam 38 adet (297.70 ± 

4.90 g, 12–16 haftalık) erkek Wistar albino rat kullanıldı. Ratlar çalıĢma öncesi bir 

hafta adaptasyon süreci için bekletildi. Ratlar 25°C ortam sıcaklığı, %55 nem içeren 

bir ortamda 12 saat aydınlık 12 saat karanlık (8:00–20:00 aydınlık,  20:00–8:00 

karanlık) uygulanarak bakıldı. Hayvanlar ad-libitum olarak standart yem ve su ile 

beslendi. 

2.2. ÇalıĢma Dizaynı   

ÇalıĢmada kullanılan toplam 38 adet rat rastgele 4 gruba ayrıldı. Gruplar ve 

ve çalıĢma protokolü aĢağıda belirdi. 

1-KNT grubu (Sağlıklı Kontrol grup, n = 8); hayvanlara 18 hafta boyunca 

günde bir defa gastrik gavaj yöntemi ile serum fizyolojik (~0.5 mL, %0.9 NaCl) 

uygulandı.  

2-HLF grubu (Halofuginon Kontrol grup, n = 10); hayvanlara gastrik gavaj 

yöntemiyle 18 hafta boyunca günde bir defa HLF (0.4 mg/kg, ~0.5 mL/rat, SID, 

Halocur
®
 oral sol., MSD Animal Health, Fransa) serum fizyolojikle dilüe edilerek 

uygulandı (Abramovitch ve ark 2004). 

3-KAN grubu (Kanser Kontrol grup, n = 10); hayvanlara ACF’yi indüklemek 

için çalıĢma baĢlangıcında 7 gün ara ile 2 defa ĠP yolla serum fizyolojikte (%0.9 

NaCl) çözdürülmüĢ AOM (15 mg/kg, ~1.1-1.3 mL/rat,  Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, ABD) uygulandı (Morishita ve ark 1997, Tache ve ark 2000). 

4-KAN+HLF grubu (n = 10); hayvanlara ACF’yi indüklemek için çalıĢma 

baĢlangıcında 7 gün ara ile 2 defa ĠP yolla serum fizyolojikte çözdürülmüĢ AOM (15 

mg/kg, ~1.1-1.3 mL/rat) (Morishita ve ark 1997, Tache ve ark 2000) ile HLF (0.4 

mg/kg, SID), 18 hafta boyunca her gün gastrik gavaj yöntemiyle uygulandı 

(Abramovitch ve ark 2004).  
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ÇalıĢma 18 hafta bitiminde sonlandırıldı. Ratlar thiopental-Na (60 mg/kg, IP, 

Penthal
®
 Sodium Flacon, IE Ulagay Drug, Istanbul, Türkiye) ile anesteziye 

alındıktan sonra kalplerinden kan alınıp anestezi altında iken servikal dislokasyon 

yöntemi ile ötenazi edildi. Kan örnekleri EDTA’lı ve jelli tüplere alındı. Kan 

örneklerinden plazma ve serum elde etmek için 3.500 rpm’da 15 dk boyunca 

santrifüj edilip, serum ve plazma örnekleri 2 mL’lik ependorflara alındı ve ölçümlere 

kadar -80°C’de saklandı.  

2.3 ACF Analizi 

Hayvanlar ötenazi edildikten hemen sonra kolon dokuları alınıp serum 

fizyolojikle yıkandı. Daha sonra %10’luk formalin de fikse edilerek metilen mavisi 

(%0.2) yöntemi ile boyandı. ACF skoru, daha önceki çalıĢmalara göre ıĢık 

mikroskobu (Olympus Corporation, Tokyo, Japan) altında ACF sayıları kaydedilerek 

değerlendirildi. ACF skoru her rat kolonunda rastgele seçilen 15 kript 

değerlendirilerek aĢağıdaki gibi gruplandırıldı: Skor 1: 1–3 kript, skor 2: 4–6 kript, 

skor 3: 7–9 kript ve skor 4: ≥ 10 kript  (Kristiansena 1996, Al-Henhena ve ark 2015).  

2.4. Sitokin Analizi 

Serum TNF-α (Rat TNF-α Platinum ELISA, eBioscience, Vienna, Austria), 

IL-2 (Rat IL-2 Platinum ELISA, eBioscience), IL-6 (Rat IL-6 Platinum ELISA, 

eBioscience) ve IL-10 (Rat IL-10 Platinum ELISA, eBioscience) seviyeleri üretici 

firmanın önerdiği Ģekilde ELISA okuyucusunda ölçüldü (MWGt Lambda Scan 200, 

Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, USA). TNF-α, IL-2, IL-6 ve IL-10’nun tespit 

limitleri sırasıyla 11 pg/mL, 11 pg/mL, 12 pg/mL ve 1.5 pg/mL olarak bildirilmiĢtir. 

2.5. TBARS ve PGM Analizi  

Serum TBARS (ELISA kit, Cayman Chemical Company, MI, USA) ve 

plazma PGM (ELISA kit, Cayman Chemical Company) seviyeleri üretici firmanın 

önerdiği Ģekilde ELISA okuyucusunda (MWGt Lambda Scan 200, Bio-Tek 

Instruments, Winooski, VT, USA) ölçüldü. PGM tespit limiti 12.9 pg/mL iken, 

TBARS’ın kalorimetrik aralığı 0-50 µM olarak belirtilmiĢtir.   
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2.6. Hemogram ve Biyokimyasal Parametrelerin Analizi 

Hemogram değerleri (Akyuvar, Alyuvar, platelet, hematokrit, hemoglobin) 

EDTA’lı kan kullanılarak hemocell counter cihazında (BC-2800 Auto Hematology 

Analyzer, Mindray Bio-Medical Electronics, Shenzen, China), serum biyokimyasal 

parametreleri ise (Alkalin fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, 

gamma glutamil transferaz, total protein, albumin, kreatinin, total bilirubin, 

kolesterol, trigiliserid) diagnostik kitler (ILab-300 plus kits) kullanılarak otoanalizör 

cihazında (ILab-300 plus, Instrumentation Laboratory, Milano, Italy) ölçüldü.  

2.7. Ġstatistiksel Analiz 

AraĢtırmada her gruptan 7 hayvan dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldı. 

ACF skorlamaları Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi ve median değerleri 

verildi. AraĢtırmanın diğer parametreleri ANOVA ve posthoc test olarak Tukey testi 

ile değerlendirildi. Bu veriler ortalama±standart hata (mean±SE) olarak sunuldu 

(SPSS 19.0).  P<0.05 değeri istatistik açıdan önem sınırı olarak kabul edildi. 
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3. BULGULAR  

3.1. Hayvan Materyali 

ÇalıĢma süresince KNT, HLF, KAN ve KAN+HLF grublarında sırasıyla 1, 2, 

3 ve 2 rat öldü. AraĢtırma sırasında hayvanlarda kanser veya ilaca bağlı klinik olarak 

herhangi bir semptom görülmedi. ÇalıĢma sonunda grubların canlı ağırlıkları 

arasında istatistiksel fark belirlenmedi (P>0.05, Çizelge 3.1.). 

3.2. ACF ve Makroskopik Lezyonlar 

Bu araĢtırmada KNT ve HLF grubundaki ratların kolon dokusunda ACF 

görülmedi (ġekil 3.1). Fakat AOM uygulanan KAN ve KAN+HLF grubundaki bütün 

ratlarda ACF belirlendi. KAN grubu, KAN+HLF grubu ile kıyaslandığında ACF 

skoru daha yüksek bulundu (P<0.05, ġekil 3.1, Çizelge 3.1). Kolon dokusunun 

makroskopik incelemesinde KNT ve HLF grubunda lezyon görülmezken, KAN 

grubunda 4 (4/7) ve KAN+HLF grubunda 2 (2/7) ratta makroskopik lezyon gözlendi 

(ġekil 3.2 ve 3.3). 

3.3. Sitokin Değerleri 

Serum TNF-α, IL-2, IL-6 ve IL-10 seviyeleri Çizelge 3.1’de sunuldu. TNF-α 

seviyesi KAN grubunda, diğer gruplarla kıyaslandığında istatistiksel olarak yüksek 

(P<0.05) bulundu. IL-2, IL-6 ve IL-10 sitokin değerlerinde gruplar arasında 

istatistiksel olarak herhangi bir farklılık görülmedi (P>0.05). 
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Çizelge 3.1. Deneysel kolon kanserinde halofuginonun canlı ağırlık, sitokinler, ACF 

skoru, PGM ve TBARS değerleri üzerine etkisi (mean ± SE). 

Parametreler KNT HLF KAN KAN + HLF 

CA (g) 513.57 ± 44.35 518.57 ± 19.53 438.28 ± 23.41 466.71 ± 20.80 

ACF (skor) 0
c
 0

c
 3

a
 2

b
 

TNF-α (pg/mL) 113.32 ± 6.06
b
 147.61 ± 23.00

b
 214.28 ± 36.95

a
 129.28 ± 16.77

b
 

IL-2 (pg/mL) 157.38 ± 4.97 154.69 ± 2.40 170.74 ± 9.85 193.10 ± 36.27 

IL-6 (pg/mL) 25.02 ± 2.11 29.54 ± 5.03 35.26 ± 5.89 32.40 ± 5.47 

IL-10 (pg/mL) 215.39 ± 13.47 212.53 ± 8.46 223.96 ± 19.54 220.03 ± 11.38 

PGM (pg/mL) 219.66 ± 37.91 250.69 ± 33.52 252.56 ± 27.99 300.05 ± 29.41 

TBARS (µM) 4.63 ± 0.59 4.26 ± 0.67 3.45 ± 0.33 3.45 ± 0.37 

KNT; kontrol grup, HLF; halofuginon grup, KAN; kanser grup, KAN+HLF; 

kanser+halofuginon grup, CA; canlı ağırlık, ACF; aberrant kriptal foki, TNF-α; tümör 

nekrozis faktör-α, IL-2; interlöykin 2, IL-6; interlöykin 6, IL-10; interlöykin 10, , PGM; 

13,14-dihydro-15-keto-prostaglandin F2α, TBARS; tiyobarbitürik asid reaktif türleri.
 a, b, c

:
 

Aynı satırdaki farklı harfler istatistiki açıdan önemlidir (P<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

ġekil.3.1. Metilen mavisi ile boyanmıĢ kolon dokusu, A: Kontrol grup, B: 

Halofuginon grup, C ve E: Kanser grup, aberrant kriptal foki (oklar, skor: 4), D ve 

F: Kanser + Halofuginon grup, aberrant kriptal foki (oklar, skor: 2), (A–D: ×40, E–

F: ×100). 
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ġekil 3.2. Kolonda tümör kitlesi (ok), A: Kanser grup, B: Kanser+Halofuginon 

grup. 

 

 

 

ġekil 3.3. Tümör kütlesi (A) ve kanser grubunda metilen mavisi ile boyanmıĢ kolon 

dokusu (B) (×40). 
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3.4. TBARS ve PGM Değerleri 

Plazma PGM ve serum TBARS değerleri Çizelge 3.1’de sunuldu. Gruplar 

arasında TBARS ve PGM değerleri arasında istatistiksel olarak önemli değiĢiklikler 

görülmedi (P>0.05). 

3.5. Hemogram ve Biyokimyasal Değerler 

Hemogram ve serum biyokimyasal parametreleri Çizelge 3.2’de gösterildi. 

KAN+HLF grubu hemoglobin düzeyi KNT grubuna göre daha düĢük iken (P<0.05), 

HLF grubu kolesterol ve trigliserid düzeyleri KAN+HLF grubuna göre daha yüksek 

(P<0.05) bulundu.  
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Çizelge 3.2.  Deneysel kolon kanserinde halofuginonun hemogram ve biyokimyasal değerler 

üzerine etkisi (mean ± SE). 

Parametreler KNT HLF KAN KAN + HLF 

WBC (×10
3
/μL) 6.81 ± 0.61 7.17 ± 0.72 8.34 ± 0.68 9.61 ± 1.07 

RBC (×10
6
/μL) 8.95 ± 0.14 8.93 ± 0.09 8.65 ± 0.46 8.92 ± 0.40 

HGB (g/dL) 14.88 ± 0.27
a
 14.58 ± 0.23

ab
 13.98 ± 0.76

ab
 12.85 ± 0.51

b
 

HTC (%) 45.64 ± 0.65 44.65 ± 0.07 44.28 ± 2.42 40.48 ± 1.34 

PLT (×10
3
/μL) 505.71 ± 14.39 485.42 ± 22.26 509.28 ± 27.10 456.71 ± 71.07 

ALP (U/L) 176.14 ± 34.63 155.42 ± 31.63 247.42 ± 27.64 200.57 ± 31.28 

TB (mg/dL) 0.02 ± 0.00 0.03 ± 0.00 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.00 

ALT (U/L) 86.00 ± 7.42 80.00 ± 6.68 97.57 ± 23.26 79.00 ± 14.01 

AST (U/L) 281.71 ± 47.87 300.42 ± 48.61 323.85 ± 64.65 310.71 ± 53.69 

GGT (U/L) 0.57 ± 0.20 0.57 ± 0.20 3.00 ± 2.00 1.57 ± 0.42 

TP (g/dL) 4.26 ± 0.14 4.26 ± 0.74 4.17 ± 0.22 4.02 ± 0.12 

ALB (g/dL) 4.38 ± 0.10 4.00 ± 0.17 4.29 ± 0.09 4.61 ± 0.24 

Kreatinin (mg/dL) 0.46 ± 0.03 0.48 ± 0.04 0.49 ± 0.01 0.45 ± 0.02 

CHL (mg/dL) 65.42 ± 2.92
ab

 77.85 ± 12.49
a
 53.28 ± 4.80

ab
 47.47 ± 3.92

b
 

TRG (mg/dL) 104.00 ± 14.63
ab

 129.00 ± 27.15
a
 57.28 ± 6.87

b
 55.28 ± 7.95

b
 

KNT; kontrol grup, HLF; halofuginon grup, KAN; kanser grup, KAN+HLF; kanser+halofuginon 

grup, WBC; akyuvar, RBC; alyuvar, HGB; hemoglobin, HTC; hematokrit, PLT; platelet, ALP; alkalin 

fosfataz, TB; total bilirubin, ALT; alanin aminotransferaz, AST; aspartat aminotransferaz, GGT; 

gamma glutamil transferaz, TP; total protein, ALB; albumin; CHL; kolesterol, TRG; trigliserid.            
a, b

:
 
Aynı satırdaki farklı harfler istatistiki açıdan önemlidir (P<0.05). 
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4. TARTIġMA  

Kolon kanseri özellikle geliĢmiĢ ve endüstriyel ülkelerin en önemli mortalite 

ve morbidite sorunlarından birisidir (Terzic ve ark 2010, Landskron ve ark 2014), ve 

dünyada her yıl 1 milyondan fazla yeni KRK tanısı konulmaktadır (Afrin ve ark 

2016). KRK etiyolojisinde %75-80 oranında çevresel faktörler ve %20-25 oranında 

kalıtsal faktörler rol almaktadır (Bruce ve ark 1993, Yeatman 2001, Terzic ve ark 

2010). KRK önlenmesinde diyet çok önemlidir. Diyet değiĢikliği ile KRK’in %80 

düzeyinde önlenebileceği belirtilmiĢtir (Suzui ve ark 2003). KRK tedavisinde cerrahi 

ve medikal tekniklerin yanında alternatif tedavi seçenekleride uygulanmaktadır 

(Afrin ve ark 2016). Yapılan kaynak taramalarında HLF’un in vitro KRK hücreleri 

ve KRK’li nude farelerde etkisi değerlendirilmesine rağmen (Chen ve ark 2015), 

kolon kanserinin en önemli markırlarından birisi olan ACF, kanserde rol oynayan 

TNF-α, IL-2, IL-6 ve  IL-10 gibi sitokinler ile PGM ve TBARS seviyeleri üzerine 

etkisi ile iliĢkili yapılan herhangi bir çalıĢma bulunmamaktadır. 

ÇalıĢmada kullanılan hayvanlarda kanser veya ilaca bağlı herhangi bir klinik 

semptom gözlenmedi. Grublar arasında hayvanların canlı ağırlıklarında istatistiksel 

olarak önemli olmayan faklılıklar gözlendi (Çizelge 3.1). Yapılan diğer deneysel 

KRK çalıĢmalarında da benzer sonuçlar bulunduğu belirtilmesine rağmen (Hong ve 

ark 2013, Campanholo ve ark 2015, Tan ve ark 2016), bazı çalıĢmalarda kanser 

grubunda kontrol grubuna göre azalma gözlendiği belirtilmiĢtir (Venkatachalam ve 

ark 2016). 

AOM ile indüklenen kolon kanseri modeli, klinik, patolojik ve moleküler 

özellikleri yönünden büyük oranda insan kolon kanserine benzemektedir. AOM ile 

indüklenen kolon kanser çalıĢmaları, kemopreventif ajanların kolon kanserine 

etkinliğini değerlendirmek için en çok kullanılan modellerden birisidir. ACF kolon 

kanserinde en erken belirlenebilen prekanseröz lezyondur ve kolon kanserinin önemli 

bir biyomarkırı olarak kabul edilir. ACF’nin boyutu ve sayısı ile kolon kanserinin 

Ģiddeti arasında pozitif korelasyon olduğu ve kemopreventif ajanların etkinliğini 

değerlendirmede kullanılabileceği bildirilmiĢtir (Bird ve Good 2000, Alrawi ve ark 

2006, Gupta ve Schoen 2009, Orlando ve ark 2008, Wargovich ve ark 2010). Yapılan 

bu araĢtırmada KNT ve HLF grubunda, kolon dokusunda mikroskobik ACF odakları 

ile makroskobik lezyonlara rastlanmazken (Çizelge 3.1), AOM uygulanan KAN 
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grubu ile KAN+HLF grubunda ACF ile makroskobik lezyonlar gözlendi (ġekil 3.1). 

KAN grubunda ACF skoru, KAN+HLF grubuna göre istatistiksel olarak önemli 

derecede (P<0.05) yüksek bulundu (ġekil 3.1, Çizelge 3.1). Ayrıca kolon dokusunda 

KAN grubunda 4 hayvanda (4/7) makroskobik lezyonlar görülürken, KAN+HLF 

grubunda 2 hayvanda (2/7) makroskobik lezyon görüldü (ġekil 3.2 ve 3.3). ACF 

oluĢumunda epitel hücrelerinin proliferasyonu, glandüler hiperplazi, submukozada 

bağ doku artıĢı, yangı hücrelerinin infiltrasyonu, kriptlerde apoptozisin azalması ile 

birlikte PI3K ve Akt sinyallerinin rol aldığı ifade edilmiĢtir (Campanholo ve ark 

2015, Rouhollahi ve ark 2015, Alam ve ark 2016, Paranzini Bordini ve ark 2016). 

Kolon kanserinin ilerlemesinde kontrol edilemeyen hücre proliferasyonu önemlidir 

ve ACF oluĢumunda önemli derecede proliferasyon artıĢı olduğu belirtilmiĢtir 

(Shiptz ve ark 1998, Al Henhana ve ark 2015, Rouhollahi ve ark 2015, Alam ve ark 

2016). HLF’un bağ dokunun önemli bir bileĢeni olan tip I kollajenin spesifik 

inhibitörü olduğu, yangı ve kanser gibi hastalıklarda kollajen birikimini engellediği 

ifade edilmektedir. Ayrıca yapılan çalıĢmalarda HLF’nun leiomiyom, mesane 

kanseri, akut promiyelositik lösemi ve KRK’de antiproliferatif ve antianjiyogenik 

etkisinin yanı sıra apoptozisi indüklediği bildirilmiĢtir (Elkin ve ark 1999, de 

Figueiredo-Pontes ve ark 2011, Assis ve ark 2015, Chen ve ark 2015). Kanser 

hücrelerinin proliferasyonu için enerji gerekmektedir (Venkatachalam ve ark 2016), 

bu enerji PI3K/Akt/mTOR fosforilasyonundan sağlanmaktadır ve düzeyleri KRK’de 

yüksek bulunmuĢtur (Zhang ve ark 2009). Akt, KRK dahil bir çok kanser türünde 

aĢırı sentezlenen glikoz metabolizması, apoptozis, proliferasyon ve hücre göçü gibi 

hücresel süreçlerde rol alan protein kinaz B’dir (Markowitz ve Bertagnolli 2009). 

PI3K/Akt/mTOR sinyal komponentleri KRK’de yüksek aktivitededir. HLF’un, KRK 

hücrelerinde Akt/mTOR fosforilasyonunu engellediği bildirilmiĢtir (Chen ve ark 

2015). Yapılan çalıĢmalarda antiproliferatif, antianjiyogenik ve apoptozu indükleyen 

ajanların kolon kanseri tedavisinde faydalı olabileceği belirtilmiĢtir (Khan ve ark 

2013, Madrigal-Bujaidar ve ark 2013, Afrin ve ark 2016). Bu çalıĢmada HLF’nun 

ACF oluĢumu üzerine azaltıcı etkisi antiproliferatif, antianjiyogenik ve apoptozisi 

indükleyici özelliğinden ve kanser dokusunun enerji metabolizmasında etkili rol alan 

Akt/mTOR fosforilasyonunu önlemesinden kaynaklanabilir. 

Yapılan bu çalıĢmada TNF-α seviyesi KAN grubunda, diğer tüm grublara 

göre daha yüksek bulundu (P<0.05, Çizelge 3.1). Yapılan araĢtırmalarda TNF-α 



47 
 

seviyesinin KRK’de arttığı belirtilmiĢtir (Wang ve Lin 2008, Kraus ve Arber 2009). 

TNF-α, reaktif oksijen türleri ile nitrik oksit türlerini indükleyerek kanserin daha da 

ilerlemesine neden olur (Lin ve Karin 2007, Landskron ve ark 2014). TNF-α ile NF-

κB arasında pozitif korelasyon olduğu ve ACF artıĢına bağlı olarak düzeylerinin 

yükseldiği belirtilmiĢtir (Terzic ve ark 2010, Campanholo ve ark 2015, Muthu ve ark 

2015, Kangwan ve ark 2016). Mevcut araĢtırmada, HLF uygulamasının KAN+HLF 

grubunda TNF-α artıĢını inhibe ettiği belirlendi (Çizelge 3.1). HLF’un NF-κB 

aktivasyonunu inhibe edebileceği belirtilmiĢtir (Leiba ve ark 2006, Liang ve ark 

2013). Diğer KRK çalıĢmalarında da kanserojen madde uygulaması sonucu yükselen 

TNF-α düzeyinin, kemopreventif ajan uygulaması sonrasında düĢtüğü ve 

kemopreventif ajanın bu etkiyi NF-κB ekspresyonunu inhibe etmesiyle 

gösterebileceği bildirilmiĢtir (Umesalma ve Sudhandiran 2010, Muthu ve ark 2015). 

Bu araĢtırmada HLF’un TNF-α seviyesi üzerine inhibitörik etkisi, sitokin sentezinde 

önemli rol oynayan transkripsiyon faktörü NF-κB’nin (Hayden ve Ghosh 2014, Wu 

ve ark 2015) inhibisyonundan kaynaklanabilir.  

Mevcut araĢtırmada IL-6 düzeyinde gruplar arasında istatistiksel fark 

alınmadı (P>0.05, Çizelge 3.1). KRK’li hastalarda serum ve tümör dokusunda IL-6 

düzeyinin arttığı (Lu ve ark 2006, Umesalma ve Sudhandiran 2010, Waldner ve ark 

2012, Landskron ve ark 2014, Kangwan ve ark 2016), IL-6 ekspresyonunun NF-κB 

aktivasyonuna bağlı olduğu ve IL-6’nın etkisini STAT3 fosforilasyonu üzerinden 

gösterdiği bildirilmiĢtir (Azzolina ve ark 2003, Waldner ve ark 2012, Carlson ve ark 

2014). IL-6 antagonistlerinin kolon kanseri tedavisinde faydalı olabileceği ifade 

edilmiĢtir (Lin ve Karin 2007, Landskron ve ark 2014). HLF uygulamasının IL-6 

düzeyi ve STAT3 fosforilasyonunu inhibe ettiği bildirilmesine rağmen yapılan baĢka 

çalıĢmada IL-6 düzeyi üzerine etkisinin olmadığı bildirilmiĢtir (Cheng ve ark 2012, 

Liang ve ark 2013). Yapılan mevcut araĢtırmada IL-2 ve IL-10 düzeylerinde gruplar 

arasında istatistiksel fark alınmadı (P>0.05, Çizelge 3.1). IL-2 antitümör etkiye 

sahiptir (Arenas-Ramirez ve ark 2015) ve kolon kanserinde seviyesinin azaldığı 

belirtilmektedir (Baier ve ark 2005). IL-2’nin FDA tarafından melanoma ve renal 

cell karsinoma gibi bazı kanserlerde kullanımı onaylanmıĢtır (Lee ve Morgalin 2011, 

Koido ve ark 2013). Ayrıca KRK’de lokal olarak IL-2 uygulamasının kanserin 

tedavisinde faydalı olabileceği belirtilmiĢtir (Caporale ve ark 2007). HLF’nun IL-2 

seviyesini artırdığı belirtilmesine rağmen (Nagler ve ark 2004, Jin ve ark 2014), 
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baĢka çalıĢmada IL-2 seviyesine etkisinin olmadığı ifade edilmiĢtir (Chu ve ark 

2013). IL-10 immunsupresif ve antiinflamatuar özelliğe sahip antitümör aktivite 

gösteren bir sitokindir. Etkisini NF-κB aktivasyonu ile proinflamatuar sitokin (TNF-

α ve IL-6 vs) sentezini önleyerek, apoptozisi düzenleyerek ve anjiyogenezisi 

baskılayarak gösterir (Lin ve Karin 2007, Landskron ve ark 2014). Bazı çalıĢmalarda 

KRK’de IL-10 düzeyinin azaldığı (Basavaraju ve ark 2015, Paranzini Bordini ve ark 

2016) belirtilmesine rağmen bazı çalıĢmalarda da kanser ilerledikçe serum IL-10 

seviyesinin arttığı bildirilmiĢtir (Mager ve ark 2016). Hayvanlarda yapılan KRK 

çalıĢmalarında, IL-10 uygulamasının faydalı olabileceği ifade edilmiĢtir (Mager ve 

ark 2016). HLF’nun IL-10 seviyesini azalttığı bildirilmesine rağmen (Jin ve ark 

2014), baĢka çalıĢmada IL-10 düzeyi üzerine etkisinin olmadığı belirtilmiĢtir (Cheng 

ve ark 2012). Yapılan bu çalıĢmada IL-6, IL-2 ve IL-10 seviyelerinde değiĢimlerin 

belirlenmemesi çalıĢma modeline, örnekleme zamanına, kanserin Ģiddetine, 

periyoduna ve HLF’nun dozuna bağlı olabilir.  

Bu araĢtırmada PGM ve TBARS düzeyinde grublar arasında istatistiksel 

farklılıklar görülmedi (P>0.05, Çizelge 3.1). COX-2 kolon kanseri oluĢumunda 

önemli role sahiptir ve düzeyi KRK’de artmaktadır (Muthu ve ark 2015, Alam ve ark 

2016, Kangwan ve ark 2016). COX-2 enzimi tarafından sentezlenen PG’ler, 

proinflamatuar ve protümörojenik etkiye aracılık eder. PGE2 tümörün büyümesi, 

migrasyonu, anjiyogenezi ve apoptozisin inhibisyonunda rol alır. KRK’de PG 

seviyesinin arttığı belirtilmektedir. AOM ile indüklenen KRK çalıĢmalarındada 

COX-2 sentezi arttığı bildirilmiĢtir (Wang ve Dubois 2010, Klmapfer 2011, Guillem-

Llobat ve ark 2014, Janakiram ve Rao 2014, Schottenfeld ve Beebe-Dimmer 2006, 

Lu ve ark 2006). Prostaglandin F metabolitlerinin düzeyleri kanser ile iliĢkili 

olabileceği bildirilmiĢtir (Hendrick ve ark 1988). PG F2α’nın ana stabil metaboliti 

olan PGM düzeyinin enfeksiyöz durumlarda yükseldiği (Basu 2007, Er ve Yazar 

2012) ve COX’ın katalizlediği lipid peroksidasyonunun bir biyomarkırı olduğu 

bildirilmiĢtir (Basu 1998, Basu ve Eriksson 2000). PGM seviyesinin bazı kanser 

türlerinde artığı bildirilmesine karĢın (Dunzendorfer ve ark 1980, Dunzendorfer ve 

ark 1981, Harris ve ark 1983), akciğer kanserinde değiĢmediği belirtilmiĢtir 

(Hendrick ve ark 1988). HLF antiinflamatuar etkisini, proinflamatuar sitokinleri (NF-

κB, TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-4, IL-13, IL-17, TGF-β) inhibe ederek ve yangısal 

hücre infiltrasyonunu engelleyerek göstermektedir (Leiba 2006, Sundrud ve ark 
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2009, Pines ve Spector 2015). Yapılan çalıĢmalarda HLF uygulamasının 

ensefalomiyelit (Sundrud ve ark 2009), artrit (Park ve ark 2014), sepsis (Choi ve ark 

2003) ve kolitis (Liu ve ark 2016) gibi yangısal hastalıkları önlemede faydalı olduğu, 

ancak sağlıklı kuzularda PGM düzeyi üzerine etkisinin olmadığı belirtilmiĢtir (Er ve 

ark 2015). AraĢtırmada lipid peroksidasyonunu katalize eden COX’ın markırı olarak 

kabul edilen PGM seviyesinde (Basu 1998, Basu ve Eriksson 2000) değiĢiklik 

olmaması (Çizelge 3.1), oksidatif stresin geliĢmemesinin sonucu olabilir. Bu sonuca 

destek olarak oksidatif stress markırı olarak kabul edilen TBARS seviyeside bu 

araĢtırmada değiĢmemiĢtir (P>0.05, Çizelge 3.1). ROS seviyesinin KRK’de arttığı 

belirtilmiĢtir (Madrigal-Bujaidar ve ark 2013, Al Henhana 2015, Rouhollahi ve ark 

2015). KRK çalıĢmalarında oksidatif stres markırı olan MDA seviyesinin arttığı, 

katalaz ve süperoksidaz dismutaz enzim düzeylerinin azaldığı ifade edilmiĢtir 

(Madrigal-Bujaidar ve ark 2013, Rouhollahi ve ark 2015). Yapılan baĢka bir 

çalıĢmada ise KRK’li hastalarda MDA seviyesinin yükselmediği belirtilmiĢtir 

(Girgin ve ark 2000). Antioksidan etkili  kemopreventif ajanların KRK tedavisinde 

faydalı olabileceği bildirilmiĢtir. Yapılan araĢtırmalarda HLF’un MDA üzerine 

baskılayıcı etkisinin olduğu belirtilmesine rağmen (Karatas ve ark 2008, Karakoyun 

ve ark 2009, Karakoyun ve ark 2010, Liu ve ark 2016), sağlıklı kuzularda TBARS 

seviyesini etkilemediği belirtilmiĢtir (Er ve ark 2015). Bu çalıĢmada TBARS 

seviyesinde değiĢikliğin olmaması ratlardaki antioksidan kapasitenin yeterli 

olmasından kaynaklanabilir.  

Bu çalıĢmada hemoglobin, kolesterol ve trigliserid seviyelerinde istatistiksel 

olarak önemli değiĢiklikler gözlenirken (P<0.05, Çizelge 3.2), diğer hematolojik ve 

biyokimyasal parametrelerde istatistiksel olarak önemli değiĢiklikler gözlenmedi 

(P>0.05, Çizelge 3.2). Hemoglobin, kolesterol ve trigliserid düzeylerinde gözlenen  

değiĢiklikler, ratlar için ifade edilen referans değerler arasında belirlendi (Ness 

2004). HLF uygulamasının sağlıklı koyunlarda hematolojik ve biyokimyasal 

parametreler üzerine, normal değerler içinde değiĢikliklere neden olduğu ifade 

edilmiĢtir (Er ve ark 2015). Köpeklere 26 hafta boyunca HLF uygulamasının 

hemoglobin değerinde azalmaya neden olduğu, farelere 4 hafta boyunca verildiğinde 

hemoglobin, üre ve kolesterol değerlerinde değiĢiklikler gözlendiği bildirilmiĢtir 

(EMEA 2000). Fakat baĢka bir çalıĢmada ratlara 13 hafta boyunca HLF verildiğinde 

hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde herhangi değiĢikliğe neden olmadığı 



50 
 

belirtilmiĢtir (EMEA 2000). HLF ve AOM uygulamasının ratlarda 18 hafta boyunca 

kemik iliği, böbrek ve karaciğer fonksiyonları ile lipit metabolizması üzerine negatif 

etkisinin olmadığı gözlemlenmiĢtir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sonuç olarak;  

 Ratlarda azoksimetan ile indüklenen kolon kanserinde, oral yolla 18 hafta 

boyunca uygulanan halofuginonun, aberrant kriptal foki ve tümör nekrozis 

faktör-α üzerindeki inhibitörik etkisi düĢünüldüğünde halofuginon 

uygulamasının kolon kanseri tedavisi ve/veya profilaksisinde faydalı 

olabileceği,  

 Azoksimetan ve halofuginon uygulamalarının ratlarda hematolojik ve 

biyokimyasal parametreler üzerinde ciddi değiĢikliklere neden olmayabileği,  

 Halofuginonun kolon kanseri üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaĢılabilmesi 

için farklı dozlarda araĢtırmalar yapılarak en etkili dozaj rejiminin 

belirlenmesi gerektiği,  

 Yeni çalıĢmalarda sık örneklemeler yapılarak moleküler düzeyde de etkisi 

ve/veya yan etkilerinin incelenmesi gerektiği ve 

 Kolon kanseri tedavisinde uygulanan kemoterapötik ilaçlarla kombine 

kullanılarak potansiyel etkisinin araĢtırılması gerektiği ifade edilebilir. 
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