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ÖZET
Amaç: Stresin gastrik mukozal lezyon oluﬂumuna yol açt›¤› bilinmektedir. Serbest oksijen radikalleri inflamasyon ve doku
hasar›n›n patogenezinde önemli bir rol oynarlar. L-tryptophan›n serbest oksijen radikallerini inhibe ederek, iskemi-reperfüzyon zedelenmesindeki gastrik mukozal hasar üzerine olumlu bir etkiye sahip oldu¤u gözlenmiﬂtir. Pentoksifilinin iskemi-reperfüzyonla veya topikal ajanlarla oluﬂturulmuﬂ gastrik mukozal hasarda koruyucu etkisi gösterilmiﬂtir. ‹ntragastrik
L-triptofan ve intramusküler pentoksifilinin hareketsizlik stresi ile indüklenmiﬂ gastrik mukozal hasar› önleyip önleyemeyece¤ini saptamak için deneysel bir çal›ﬂma düzenledik.
Gereç ve yöntem: 40 rat immobilize edildikten sonra 4 gruba bölündü. ‹lk gruba herhangi bir tedavi verilmezken di¤er
gruplara s›ras›yla L-triptofan, pentoksifilin ve L-triptofan + pentoksifilin uyguland›. ‹laç uygulamas›ndan 2 saat sonra
midedeki lezyonlar makroskopik ve mikroskopik olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: L-triptofan verilen 2. ve 4. gruplarda lezyon yüzey alan› ve ortalama mukozal hasar kontrol grubuna göre daha
azd› (p<0.03). Hatta bu gruplarda yüzey epitelinde histopatolojik olarak bir iyileﬂme gözlendi. Yaln›zca L-triptofan
grubunda ortalama lezyon skoru belirgin olarak azald› (p<0.03). Öte yandan pentoksifilin grubunda istatistiksel olarak
anlaml› herhangi bir iyileﬂme gözlenmedi.
Sonuç: Sonuç olarak, L-triptofan›n stresle iliﬂkili gastrik mukozal hasarda koruyucu bir rol oynad›¤› söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Stres ülseri, L-triptofan, Pentoksifilin
ABSTRACT
Background: It is well known that stress leads to the formation of gastric mucosal lesions. Free oxygen radicals play an
important role in the pathogenesis of inflammation and tissue damage. It was observed that L-tryptophan has a positive
effect on gastric mucosal damage in ischemia-reperfusion injury by inhibition of free oxygen radicals. The protective
effect of pentoxifylline was shown in gastric mucosal damage induced by ischemia - reperfusion or the application of
some topical agents.We performed an experimental study to determine whether intragastric L-tryprophan and intramuscular pentoxifylline protect gastric mucosal damage that is induced by immobility stress.
Methods: Forty rats were immobilized and divided into four groups. No treatment was made in the first group; in group
2,3 and 4, L-tryptophan, pentoxifylline and L-tryptophan + pentoxifylline were administered, respectively. The gastric
lesions were assesed macroscopically and microscopically two hours following treatment.
Results: In the second and fourth groups, the lesion surface area and average mucosal damage were fewer in comparison to the control group (p<0,03). Moreover, an histopatologically improvement in the surface epithelium was observed
in these groups. The average lesion score also reduced significantly (p<0,03) only in the L-tryptophan group. On the other
hand, no statistically significant improvement was observed in the pentoxifylline group.
Conclusion: As a result, it was concluded that L-tryptophan could play a protective role in the gastric mucosal damage
associated with stress.
Key words: Stress ulcer, L-tryptophan, Pentoxifylline.

G‹R‹ﬁ
Stresten en çok etkilenen organlardan birisi olan midede, çok çeﬂitli biyolojik ve psikososyal durumlar, ülser oluﬂumunu artt›r›rlar. Stres esnas›nda
gastrik asit sekresyonu artar, gastrik motilite ve
vaskülarizasyon bozulur.1 Uzun süreli anksiyete ve
stresin, gastrik mukozal lezyonlar oluﬂturdu¤unu
90

ve emosyonel stresin kronik ülserle birliktelik gösterdi¤ini belirten pek çok araﬂt›rma vard›r. Stres ülserinin etiyopatogenezinde, mukozal iskemi, asiditede art›ﬂ, safra reflüsü gibi çeﬂitli etkenler mevcuttur.2 Serbest oksijen radikallerinin inflamasyon
ve doku hasar›n›n patogenezinde önemli rolleri
vard›r.3

L-Triptofan ve Pentoksifilinin Stres Ülseri ...
Esansiyel bir aminoasit olan L-triptofan›n, iskemi-reperfüzyonla oluﬂturulan stresteki gastrik mukozal hasar üzerine serbest oksijen radikallerini inhibe ederek olumlu etkisi gösterilmiﬂtir.4 Ayr›ca Ltriptofan›n gastrik mukozada sitoprotektif rolü olan
endojen prostaglandinlerin oluﬂumunu artt›r›c› etkisi vard›r.5
Metilksantin türevi ve fosfodiesteraz inhibitörü
bir madde olan pentoksifilinin iskemi-reperfüzyonla veya topikal ajanlarla oluﬂturulmuﬂ gastrik
mukozal hasarda koruyucu etkisi gösterilmiﬂtir.6
Bu çal›ﬂmadaki amaç, esansiyel bir aminoasit olan L-triptofan ve metilksantin türevi, fosfodiesteraz inhibitörü bir madde olan pentoksifilinin hareketsizlik stresinin ratlarda oluﬂturdu¤u gastrik hasar› engellemede ne ölçüde etkili olduklar›n› ortaya koymakt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›ﬂmada a¤›rl›klar› 180-220 gr aras›nda, Wistar-Albino cinsi 40 adet erkek rat kullan›ld›. Hayvanlar›n bak›m›nda standart pellet yemi ve ﬂehir
içme suyu kullan›ld›. Ratlar sabit s›cakl›k ve rutubet alt›nda korundular.
Ratlar, her birinde 10 adet olmak üzere 4 gruba
ayr›ld›lar.
1. Grup: Stres ülseri oluﬂturulan grup,
2. Grup: Stres ülseri oluﬂturulup, triptofan verilen
grup,
3. Grup: Stres ülseri oluﬂturulup, pentoksifilin verilen grup,
4. Grup: Stres ülseri oluﬂturulup, triptofan ve pentoksifilin verilen grup.
Bütün gruplarda, su k›s›tlamas› olmaks›z›n 24
saat diyet k›s›tlamas› yap›ld›. Bu sürenin sonunda
ratlar 6 saat süreyle ön ve arka ayaklar›ndan gerilerek hareketsizlik stresi uyguland›.
Hareketsizlik stresi sonland›r›l›r sonland›r›lmaz,
2. ve 4. gruptaki ratlara 200 mg/kg dozunda L-Triptofan (L-Tryptophan Ethyl Ester, Sigma Chemical
Co., 10 gr/fl) intragastrik, 3. ve 4. gruptaki ratlara 10
mg/kg dozunda Pentoksifilin (Trental ampul, 100
mg/5 ml, Türk Hoechst) intramuskuler olarak uyguland›.
Bütün ratlar tedaviden 2 saat sonra kalplerine 1
cc hava verilerek öldürüldü. Vertikal orta hat insizyon ile kar›na girildi. Özofagogastrik bileﬂke ve pilor kesilerek mide ç›kar›ld›. Ç›kart›lan mide büyük
kurvaturundan uzunlamas›na kesilerek eksplore edildi ve so¤uk %0.9’luk NaCl solüsyonunda y›kand›.
Oluﬂan lezyonlar çal›ﬂma gruplar›n› bilmeyen bir
patolog taraf›ndan makroskopik olarak say›ld›lar,
mm2 cinsinden lezyonlar›n yüzey alan› hesapland›
ve makroskopik olarak Das ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› ﬂekilde skorland›7 (Tablo 1).
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Tablo 1. Makroskopik olarak lezyonlar›n skorlamas›.
Lezyon boyutu

Skor

Patoloji yok
Küçük ülser (1-2 mm)
Orta boy ülser (3-4 mm)
Büyük ülser (5-6 mm)
Çok büyük ülser (> 6 mm)

0
1
2
4
8

Mikroskopik olarak histopatolojik incelemeye
haz›rlanan preparatta mikrometrik skala ile gruplarda lezyonlar›n mukozada oluﬂturduklar› hasar
ölçüldü. Oluﬂan hasar›n mukozan›n yüzde kaç›na
kadar ilerledi¤i hesapland›. Oluﬂan mukozal hasar,
Tanaka ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›nda belirttikleri ﬂekilde skorland›8 (Tablo 2).
Tablo 2. Mukozal hasar skorlama sistemi
Mukozal Hasar (%)

Skor

≤9
10 - 39
40 - 59
60 - 79
≥ 80

0
+1
+2
+3
+4

Histopatolojik inceleme için Hematoksilen-Eozin boyas› kullan›ld›. Histopatolojik inceleme ›ﬂ›k
mikroskopunda ayn› patolog taraf›ndan, ancak çal›ﬂma gruplar› bilinmeden yap›ld›. Histopatolojik
yönden mide yüzey epitel bütünlü¤ü, ülserin derinli¤i, submukozada ödem ve iltihabi hücre infiltrasyonu de¤erlendirildi.
‹statistiksel yöntem olarak Mann Whitney U testi kullan›ld›. p<0,03 anlaml› kabul edildi.
BULGULAR
a) Makroskopik ‹nceleme
Das ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› skorlama iﬂlemine
göre tüm lezyonlar›n makroskopik lezyon skoru bulundu. Bulunan tüm de¤erlerin ortalamas› hesapland› (Tablo 2 ve ﬁekil 1).
Kontrol grubu olan 1. Grupta ortalama lezyon
say›s› 3,9±0,4, intragastrik triptofan verilen 2. Grupta ise 2,6±0,4 olarak bulundu. L-triptofan verilen
bu grupta, ortalama lezyon say›s› daha düﬂük olmas›na ra¤men aradaki bu fark istatistiki olarak anlaml› de¤ildi (p>0,03). ‹ntramuskuler pentoksifilin
verilen 3. Gruptaki ortalama lezyon say›s› 4,8±0,4
olarak saptand›. Kontrol grubuna göre istatistiki olarak anlaml› de¤ildi (p>0,03). ‹ntragastrik triptofan
ile intramuskuler pentoksifilinin birlikte verildi¤i 4.
Grupta ortalama lezyon say›s› 3,2±0,2 olarak sap-
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Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4

10

0

Lezyon say›s›

Lezyon alan›
(mm2)

Makroskopik
lezyon skoru
(Puan)

ﬁekil 1. Gruplardaki ortalama lezyon say›s›, lezyon alan›
ve makroskopik lezyon skorlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›

tand›. Kontrol grubuna göre istatistiki anlaml› farkl›l›k göstermiyordu (p>0,03).
1. Grupta mm2 cinsinden lezyon alan› 13,9±3,2,
2. Grupta ise 4,4±1,7 bulundu. ‹statistiki olarak anlaml› farkl›l›k gösteriyordu (p<0,03). 3. Grupta orta-

¤inde kontrol grubu olan 1. Grupta ortalama
4,6±0,7, L-Triptofan verilen 2. Grupta 2,0±0,5 olarak
ölçüldü. ‹statistiki olarak anlaml› farkl›l›k gösteriyordu (p<0,03). Pentoksifilin verilen 3. Grupta ortalama lezyon skoru 5,3±0,4, 4. Grupta da 2,9±0,3 olarak hesapland›. Her ikisi de kontrol grubuna göre
istatistiki aç›dan farkl›l›k göstermiyordu (p>0,03).
3. Grup ile 4. Grup aras›nda istatistiki anlaml› farkl›l›k mevcuttu (p<0,03).
b) Mikroskopik inceleme
Histopatolojik inceleme için haz›rlanan preparatlarda mikroskopik olarak mikrometrik skala ile
lezyonlar›n mukozal derinli¤i de¤erlendirildi. Lezyonlar Tanaka ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›nda belirttikleri ﬂekilde skorland› (Tablo 3). Bulunan de¤erlerin ortalamas› hesapland› (Tablo 4 ve ﬁekil 2).
Kontrol grubu olan 1. Grupta ortalama mukozal hasar skoru 2,9±0,3, L-Triptofan verilen 2. Grupta
0,5±0,2 bulundu. ‹statistiki olarak anlaml› bulundu
(p<0,03). ‹ntramuskuler pentoksifilin verilen 3.
Grupta ortalama skor 2,9±0,4 olarak belirlendi.
Kontrol grubuna göre mukozal derinlik aç›s›ndan
farkl›l›k görülmedi. ‹statistiki anlam› da yoktu
(p>0,03). Ancak 3. Grup, 2. Gruba göre anlaml› ista-

Tablo 3. Gruplardaki ortalama lezyon say›s›, lezyon yüzey alan› ve makroskopik lezyon skorlar›

Lezyon say›s›
Lezyon yüzeyi
Lezyon skoru

Group 1
n=10

Group 2
n=10

Group 3
n=10

Group 4
n=10

3,9 ± 0,4
13,9 ± 3,2
4,6 ± 0,7

2.6 ± 0,4
4,4 ± 1,7
2,0 ± 0,5

4,8 ± 0,4
9,6 ± 1,7
5,3 ± 0,4

3,2 ± 0,2
6,0 ± 1,1
2,9 ± 0,3

lama lezyon alan› 9,6±1,7 olarak hesapland›. Kontrol grubuna göre istatistiki anlam› yoktu (p>0,03).
4. Grupta ortalama lezyon alan› 6,0±1,1 bulundu.
‹statistiki olarak anlaml›yd› (p<0,03).
Makroskopik lezyon skoru ortalamas› incelendi-

tistiki farkl›l›k gösteriyordu (p<0,03). Triptofan ve
pentoksifilinin birlikte kullan›ld›¤› 4. Grupta ortalama mukozal hasar skoru 1,1±0,2 bulundu. Kontrol
grubuna göre anlaml› istatistiki farkl›l›k gösteriyordu (p<0,03).

Tablo 4. Mukozal hasar›n gruplar içindeki da¤›l›m› ve gruplardaki ortalama mukozal hasar
Ratlar

Group 1
n=10

Group 2
n=10

Group 3
n=10

Group 4
n=10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mukozal Hasar
(Ort ± SH)

+++
+++
++++
+++
+++
++
+++
+++
+
++++
2,9 ± 0,3

+
0
0
+
0
+
+
0
+
0
0,5 ± 0,2

++++
+++
++++
+
++
+
+++
++++
+++
++++
2,9 ± 0,4

++
++
+
+
+
+
++
0
+
0
1,1 ± 0,2
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Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4

10

0

Mukozal hasar

ﬁekil 2. Gruplardaki ortalama mukozal hasar›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Resim 2. L-triptofan kullan›lan 2. grubun glanduler
mukozas›n›n histolojik görünümü (Hematoksilen - eozin
boyama ve 40x büyütme ile)

c) Histopatolojik inceleme
Makroskopik ve mikroskopik olarak oluﬂan lezyonlar de¤erlendirildikten sonra histopatolojik inceleme yap›ld›.
Kontrol grubu olan 1. grupta, yüzey epiteli baz›
alanlarda dökülmüﬂ ve bu alanlarda yer yer fibrin
birikimi mevcuttu. Yine bu alanlarda nekrotik hücreler görüldü. Bu hücreler muskuler tabakaya kadar uzan›yordu. Submukozada ödem izlendi. Yer
yer iltihabi hücre infiltrasyonu vard› ve submukozada damarlar konjestiyoneydi (Resim 1).

Pentoksifilin kullan›lan 3. grupta yüzey epitel
hücreleri çok büyük oranda dökülmüﬂtü. Muskuler
tabakaya kadar uzanan geniﬂ ülserler mevcuttu. Bu
ülserlerden yo¤un ﬂekilde kanama mevcuttu. Submukozadaki iltihabi hücre infiltrasyonu ve ödem,
kontrol grubundan farkl›l›k göstermiyordu.
Triptofan ile pentoksifilinin birlikte verildi¤i 4.
grupta yüzey epiteli çok büyük oranda sa¤lamd›.
Kontrol grubunda oldu¤u gibi submukozada ödem
ve iltihabi hücre infiltrasyonu bu grupta da mevcuttu.

Resim 1. Kontrol midenin glanduler mukozas›n›n histolojik görünümü (Hematoksilen-eozin boyama ve 40x
büyütme ile)

Triptofan kullan›lan 2. grupta, yüzey epiteli çok
büyük oranda sa¤lamd›, ancak baz› alanlarda dökülmüﬂtü. Epitelin döküldü¤ü baz› alanlarda küçük
kanama odaklar› mevcuttu. Kontrol grubunda oldu¤u gibi submukozada ödem ve iltihabi hücre infiltrasyonu triptofan verilen grupta da gözlendi
(Resim 2).
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TARTIﬁMA
Serbest oksijen radikalleri, stresin oluﬂturdu¤u
doku hasar›n›n patogenezinde önemli rol oynarlar.
Stres esnas›nda serbest oksijen radikallerinin dolaﬂ›mdaki düzeylerinin artt›¤›, bunun efektif volümü azalt›p, vasküler geçirgenli¤i artt›rarak gastrik
mukozada hasara neden oldu¤u gösterilmiﬂtir.9
Konturek ve arkadaﬂlar›, esansiyel bir aminoasit olan L-triptofan›n, gastrik mukozay› serbest oksijen
radikallerine karﬂ› koruyucu etkileri oldu¤unu göstermiﬂlerdir.5
Prostaglandinler, gastrik mukozal bütünlü¤ün
sa¤lanmas›nda önemli rol oynarlar. Bu iﬂlevlerini,
mukus sentez ve sekresyonunu, bikarbonat sekresyonunu ve mukozal kan ak›m›n› artt›rarak, asit
sal›n›m›n› inhibe ederek ve lizozomal membranlarda stabilizasyonu sa¤layarak gösterirler.10 Ltriptofan›n endojen prostaglandin oluﬂumunu artt›r›c› etkisi çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir.5 Bu etkisinin
gastrik hasarda koruyucu olmas›nda önemli rolü
vard›r.
L-triptofan, iskemi-reperfüzyon ile oluﬂturulan
stresdeki gastrik lezyonlar üzerine, serbest oksijen
radikalleri oluﬂumunu inhibe ederek olumlu etki
göstermesine ra¤men topikal aminosalisilik asit ve
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etanolle oluﬂturulan lezyonlara etkisi gösterilememiﬂtir. L-triptofan›n iskemi-reperfüzyonla oluﬂturulan streste gastrik lezyonlar üzerine olan koruyucu
etkisinde gastrik mukozal kan ak›m›n› artt›rmas›n›n
da rolü vard›r. Gastrik kan ak›m›ndaki art›ﬂ, plazma
L-triptofan seviyesindeki art›ﬂa paraleldir. L-triptofan›n intragastrik verilmesiyle gastrik asit sal›n›m›n›n azald›¤› gösterilmiﬂtir.6
Bizim çal›ﬂmam›zda, L-triptofan›n intragastrik
verilmesinin hareketsizlik stresinin oluﬂturdu¤u
gastrik mukozal hasar› engellemede etkili oldu¤u
gösterilmiﬂtir. L-triptofan verilen grupta lezyon say›s›, lezyon alan› ve makroskopik lezyon skoru kontrol grubuna göre belirgin olarak azalm›ﬂ bulundu.
L-triptofan›n bu etkisinin endojen prostaglandin
yap›m›n› ve gastrik kan ak›m›n› artt›rmas›na, gastrik asit sal›n›m›n› inhibe etmesine ve serbest oksijen radikalleri oluﬂumunu azaltmas›na ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir.
Metilksantin türevi ve fosfodiesteraz inhibitörü
bir madde olan pentoksifilin hemoreolojik etkileri
ile kan ak›m›n› ve dokular›n oksijenizasyonunu artt›r›r. Ayr›ca pentoksifilin gastrointestinal sistem hasar›nda rol oynayan ksantin oksidaz› inhibe ederek
gastrik mukozal hasara karﬂ› koruyucu etki yapar.11
Bir çok çal›ﬂmada, pentoksifilinin, monositten derive tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) yap›m›n› azaltarak antienflamatuar etki gösterdi¤i belirtilmiﬂtir.12 Pentoksifilinin, TNF-α yap›m›n› azaltarak indometazinle indüklenmiﬂ gastrik mukozal hasarda
koruyucu etkisi oldu¤u gösterilmiﬂtir.6 Pentoksifilinin, hareketsizlikle oluﬂturulmuﬂ stresin sebep oldu¤u gastrik mukozal hasarda kullan›m›na ait bir

çal›ﬂmaya literatürde rastlanmam›ﬂt›r. Pentoksifilinin gastrik mukozal hasara karﬂ› koruyucu etkisi, iskemi-reperfüzyonla veya topikal ajanlarla oluﬂturulmuﬂ hasarl› midelerde gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda pentoksifilinin, ksantin oksidaz inhibisyonu yaparak, TNF-α oluﬂumunu azaltarak ve mikrosirkülasyonu artt›rarak gastrik mukozal hasarda koruyucu etkisinin oldu¤u belirtilmiﬂtir. Ancak bizim
çal›ﬂmam›zda hareketsizlikle oluﬂturulmuﬂ strese
ba¤l› gastrik mukozal hasarda intramuskuler pentoksifilinin yararl› etkisi gösterilememiﬂtir. Pentoksifilin verilen grupta lezyon say›s›, lezyon alan› ve
makroskopik lezyon skoru belirgin olarak artm›ﬂt›r.
Hasar›n mukozal derinli¤i aç›s›ndan skorlamada
kontrol grubuna göre bir farkl›l›k gözlenmemiﬂtir.
Histopatolojik incelemede pentoksifilin verilen
ratlarda muskuler tabakaya kadar uzanan ve kanama gösteren derin ülserler saptanm›ﬂt›r. L-triptofan ile pentoksifilinin birlikte kullan›ld›¤› strese
maruz kalm›ﬂ gastrik mukozada iyileﬂmenin tek baﬂ›na L-triptofan verilen gruptaki kadar iyi oldu¤u
gerek makroskopik, gerekse mikroskopik olarak
saptanm›ﬂt›r.
Sonuç olarak bu çal›ﬂmada, L-triptofan›n hareketsizlikle oluﬂturulmuﬂ strese ba¤l› gastrik mukozal hasarda koruyucu olabilece¤i gösterilmiﬂtir.
Pentoksifilin ise hareketsizlik ile oluﬂturulmuﬂ
stres ülserinde lezyonlar›n say›s›n›, yüzey alan›n›,
derinli¤ini ve kanama oran›n› artt›rm›ﬂt›r. Bu iki
maddenin birlikte verilmesiyle oluﬂan, lezyonlarda
gerileme gözlenmiﬂtir. Ancak bu koruyucu etki tek
baﬂ›na L-triptofan verilen gruptaki kadar iyi de¤ildir.
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