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modellerinde bulgularımız
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Neden bu konu ?

Septik şok çalışma alanlarımızdan biri
Uzun süreli aynı konuda çalışmış olmak

16 kabul olmuş uluslararası makale
1995-2007

Prof. Dr. M. Oğuz Güç

Patoloji, Biyokimya, Genel cerrahi….
Çok sayıda Asistan arkadaşım, Öğretim Üyeleri…
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Sepsiste deneysel modeller...
Deney hayvanlarında başarılı tedaviler, klinik 

araştırmalarda başarısız....

Sonuçlar arasında çelişkiler ve farklılıklar söz konusu... 

Sıçan gibi hayvanlar  insanlara göre endotoksine daha az hassas...

Gram (+) bakterilerle çalışmalar az... 

Bulgularımız farklı modellerde olmasına rağmen 

literatürün aksine kendi içinde  tutarlılık 

göstermektedir  

Septik şok için bazı deneysel 
hayvan modelleri

1. Endotoksin ile septik şok oluşturulması

Gram (-) bakterilerin hücre dış duvarı 
lipopolisakkarit (LPS) + duvar komponenti

Lipid A
liyofilize , E. coli 026:B6, O55:B5, O111:B4

1 mg/kg ile 80-100 mg/kg

Gram (+) ?, tek tip mikroorganizma-LPS, 
Şokta endotoksin seviyeleri düşük 
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2. CLP (Çekal bağlama ve delme)
(Endotoksin modeli sorgulanmaya  başlandı)

• Barsak perforasyonu modeli (polimikrobial)
• Aç bırakılan hayvanlar
• 22 G iğne, 2 kez delme
• Sıvı resusitasyonu yapılır ise:

– 5. Saat hiperdinamik
– 20. Saat hipodinamik

• Açlık, tokluk, delme sayısı, iğne çapı.....
• Ucuz, kolay, LPS yok... 
• Standardizasyonu zor 
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3. Zymosan
Kronik, yaygın, uzun sistemik inflamatuvar yanıt

Enfeksiyon ön planda değil...
• Saccharomyces cerevisiae mantarı

%73 polisakkarit, %15 protein, %7 lipid....
• Uzun dönemli, üç fazlı inflamasyon tablosu

Açığa çıkan çok sayıda mediatör
• 0.8-1.0 mg/g (vücut ağırlığı)
• Peritonit, düzelme, çoklu organ yetmezliği 

(MODS)

4. Canlı bakteri

Septik şokta endotel
disfonksiyonu (1995)

• Nitrik oksit (NO)

• Endotelin
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İnhibitörler, antagonistler…

• Non-selektif NOS inhibitörleri
L-NAME, L-NMMA, L-NNA

• iNOS blokajı
L-Canavanine, Aminoguanidine, İsothiourea

• Endotelin reseptör antagonistleri
Bosentan (1995-RO-470203; Actelion...)

İlk çalışmalar…

Septik şok deneysel modellerinde 

• Mezenterik iskemi, 
• Bakteriyel translokasyon,
• Vazokonstriktörlere karşı vasküler cevapsızlık

( vasküler hiporeaktivite)

• Organ hasarı (histopatolojik, biyokimyasal)
( ölüm nedeni)
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LPS...

Zymosan...



8

Organ hasarı, hiporeaktivite...

Mezenterik İskemi ve 
Bakteriyel Translokasyon
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Sonuç...
LPS ve zymosan ile oluşturulan  deneysel 

modellerde 
L-NAME etkisiz...
L-Canavanine etkisiz
Aminoguanidine etkili…(farklı mekanizmalar)

Bosentan etkili....

Sağkalım (survival) ?

Neden Sağkalım Çalışmaları ?

Septik şokta ölüm oranı: % 30-90...
Tedavide yetersizlik

Tedavi yaklaşımı ...
Antibiyotikler 
Dirençli hipotansiyon ile mücadele

sıvı infüzyonu
yüksek dozda vazokonstriktörler

Glukokortikoidler, Aktive protein C
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Septik Şok
Gram (−) endotoksin

• Preşok
• Hiperdinamik (sıcak, kompanse, erken)

TPR ↓ , Kardiyak output ↑ → NO (?)
• Hipodinamik (soğuk, dekompanse, geç)

TPR ↑, Kardiyak output ↓→ Endotelin (?)
• Irreversible

(Nishijima ve diğ., 1973)

Protokol

• Endotoksin: 60 mg/kg
– L-NAME (nonselektif)
– L-Canavanine (iNOS inhibitör)
– Aminoguanidin (iNOS inhibitör + ....)
– Bosentan (Endotelin reseptör blokörü)
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Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonu

Endotelin Reseptör Blokajı
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Kombinasyon Tedavisi

Sonuç...

Nitrik oksit blokajı tek başına etkisiz (-)
Uygun zamanlama ile kombine tedavi etkili
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CLP (Çekal Ligasyon)

(model sorgulanmaya  başlandı; 2000)
• Barsak perforasyonu modeli
• Aç bırakılan hayvanlar
• 22 G iğne, 2 kez delme
• Sıvı resusitasyonu yapılır ise:

– 5. Saat hiperdinamik
– 20. Saat hipodinamik

Hipodinamik faz------Endotelin (?)
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Derlemeler...

Tezosentan...

• Bosentanın karaciğer toksisitesi…
• İki farlı modelde Tezosentan
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Bugün …
• Daha selektif iNOS blokajı

S-Isopropylisothiourea, AMT  
S-Methylisothiourea, 1400W

• Nitrik oksit salan COX inh: NICOX…

• Endotel disfonksiyonunun diğer boyutu:
Oksidatif stres, antioksidan 

mekanizmalar (CLP)
PARS inhibitörü 3-AB 

Tempol
Taurin


