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Akut Akciğer Hasarı Deney Modelleri

Akut Akciğer Hasarı Deney Modelleri

Konuşma içeriği

Akut akciğer hasarı tanım, nedenler, patogenez ve tedavi

Akut Akciğer hasarı deney modelleri

Deneysel çalışmalarda yeni hedefler
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• Kapiller permabilite artışına bağlı nonkardiyojenik
pulmoner ödem

• Akut ve persistan akciğer inflamasyonu

• Akciğerde yaygın infiltrat ve kompliansında azalma

• İnatçı hipoksemi

• Akut solunum yetmezliği

Akut Akciğer Hasarı
(ALI-acute lung injury)

• ALI’nin ağır formu (ağır hipoksi)

• Multifaktöriyel

• ALI’deki laboratuvar ve biyokimyasal sonuçlar 
aydınlatıcı

• Erken safhada tedaviye başlanması ARDS tedavi 
başarısını artırır.

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu 
(ARDS-acute respiratory distress syndrome)
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En sık nedenler;
• Sepsis
• Pnömoni
• Gastrik içerik aspirasyonu
• Acil transfüzyon
• Travma

Akut Akciğer Hasarı-Nedenleri

Olayı başlatan durum ne olursa olsun 
patolojik değişikliklerin farklı
olmaması dikkat çekicidir.

Akut Akciğer Hasarı-Nedenleri
Direkt nedenler;
Pnömoni
Gastrik içerik aspirasyonu
Toksin inhalasyonu (ozon, sigara, nitrojen)
Yağ embolisi
Reperfüzyon hasarı (transplantasyon gibi)
Suda boğulma
Radyasyon

İndirekt nedenler;
Sepsis
Şok
Multipl transfüzyon
DIC
Akut pankreatit
Yanıklar
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İntravasküler proteinlerin onkotik basıncı
İnterstisyel lenfatikler
Alveoller arası sıkı bağlantılar

Normal akciğerin 
sağlıklı

sirkülasyonu

ALI/ARDS 
patogenez

Akut Akciğer Hasarı-Patogenez

Diffüz alveoler hasar
Akciğer kapiller hasarı
İnflamasyon/trombosis/pulmoner ödem
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Proinflamatuvar sitokinler (TNF-α, IL-1,6,8)
Nötrofil, makrofaj (ROS, proteazlar)
Araşidonik asit metabolitleri (TXA2, LTB4)
NO, PAF

Sorumlu 
mediyatörler

Hücresel, moleküler biyolojik 
çalışmalar gerekli

Akut Akciğer Hasarı-Patogenez

Hiçbiri tek başına sorumlu değil 
Açıklanamayan kompleks ilişkiler

Akut Akciğer Hasarı-Prognoz

Morbidite ↓ fakat mortalite hala yüksek (% 40) 

Tedavi başarı

oranı

DÜŞÜK

Altta yatan primer hastalığa
(ilk 3 gün)

Sekonder komplikasyona bağlı
(nazokomiyal enf, sepsis, ÇOY)

Solunum yetmezliğinden ölüm %16

Ölümler
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Akut Akciğer Hasarı-Tedavi

Temel tedavi prensipleri;

» yeterli doku oksijenasyonu sağlanması

» Primer nedenin tedavisi

»Metabolik destek

»Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi

Akut Akciğer Hasarı-Tedavi

Farmakoterapi yaklaşımları / araştırmaları;
Kortikosteroidler
Diüretikler
Sürfaktan
İnhale nitrik oksit 
Prostasiklin
Prostaglandin E1 
Araşidonik asit metabolizması inhibitörleri
Antioksidan tedavi 

Mortalite
üzerine

ETKİSİZ !
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Farmakolojik tedaviler deneysel aşamayı
geçememiş durumda

Akut Akciğer Hasarı-Deneysel Modeller

Akciğer hasarını başlatan 
veya artıran nedenler

Kritik hastalarda 
hipotezlerin test edilmesi

HAKİM DEĞİLİZ

ÇOK ZOR

Hayvan modelleri,

hastalarla laboratuvar verileri arasındaki 
köprüyü oluşturmaktadır.
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Akut Akciğer Hasarı-Deneysel Modeller

İnsandaki ALI/ARDS’nin 3 anahtar patolojik özelliği;

• nötrofilik bir alveolit
• hyalin membran birikimi 
• mikrotrombüs formasyonu 

insandaki patolojiyi tam olarak 
taklit eden ideal model YOK

x

Bu faktörlerden birinin olmaması bu modelin bir ALI formu 
olmadığı anlamına gelmez

Deneysel çalışmalarda hangi faktörlerin etkisi incelenmek isteniyorsa, o 
faktörlerin aktive olduğu model seçilmeli

Akut Akciğer Hasarı-Deneysel Modeller

Hayvan modelleri ne yapmalı?

• İnsandaki patolojik mekanizma ve sonuçları taklit etmeli
– Epitel ve endotel bariyerindeki akut hasarı ve hava yollarındaki akut 

inflamatuvar cevabı taklit edebilmelidir.

• Akciğerin hasara cevabı zaman içinde değiştiği için, 
modelde de aynı hasar ve tamir süreci oluşturulabilmeli

• İnsanda tedavi uygulamaları (mekanik ventilasyon gibi) 
klinik seyri etkilemektedir. Hayvan deneylerine bunlar 
eklenebilmelidir.
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Akut Akciğer Hasarı-Deneysel Modeller

Hayvan türlerine özel farklılıklar; 

İmmün yanıt farklılıkları; 
-Toll-like receptors (TLR4)

-Mononükleer fagositik sistem farklılıkları
(pulmoner intravasküler makrofaj (PIM) varlığı)

-Makrofajların NO üretim farklılıkları

-Kemokin farklılıkları (CXCL8 geni)

Akut Akciğer Hasarı-Deneysel Modeller

Zorluklarımız;
• İnsandakine göre genellikle daha hafif patoloji

• Monitörize edilen süre daha kısa-patolojinin oluşumu 
insanda saatler günler alır

• Genellikle solunum desteği ve sıvı desteği uygulamaları
yapılmıyor (insandaki can alıcı tedavi)

• Biyokimyasal ölçümler (plasma, ödem sıvısı, BAL), biyolojik 
aktiviteleri ile korele olmayabilir ve hücresel hasarı
yansıtmayabilir
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Akut Akciğer Hasarı-Deneysel Modeller

Direkt hasar nedenleri;
• Pnömoni

• Gastrik içerik aspirasyonu

• Akciğer travması

• Toksin inhalasyonu
(ozon, sigara, nitrojen)

• Yağ embolisi
• Suda boğulma
• Radyasyon

Direkt hasar modelleri;
• İ.T., intranazal bakteri ya da LPS

• Gastrik içerik veya HCl

• Yüksek fraksiyonda oksijen, MV

• % 0.9 NaCl ile seri lavaj

• Hilusta iskemi/reperfüzyon

Akut Akciğer Hasarı-Deneysel Modeller

İndirekt hasar nedenleri;
• Sepsis
• Travma
• Şok
• Multipl transfüzyon
• DIC
• Akut pankreatit

İndirekt hasar modelleri;
• İntravenöz bakteri/LPS

• Çekal bağlama/delme

• Mezenterik iskemi/reperfüzyon

• Oleik asit uygulaması (yağ embolisi)

• ANTU

• Hemoraji

• Akut pankreatit
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Akut Akciğer Hasarı-Deneysel Modeller

Kombinasyon modelleri;

• % 0.9 NaCl ile seri lavajı takiben mekanik ventilasyon

• Çekal bağlama/delmeyi takiben hemoraji

Direkt Modeller-Asit aspirasyonu

• HCl uygulaması (pH 1.5)

• Hayvanda mekanik ventilasyon uygularken, trakeaya veya 
bronşlara HCl instilasyonu

• Hasar mekanizması bilinmiyor

• HCl hemen nötralize edilir, bu yüzden konsantrasyonu 
hasarı belirler

• İnsan HCl aspire etmez, ve gastrik içerik daha kapsamlı
(gıda partikülleri, sitokinler, yüksek ozmolarite, 
bakteriyel yapılar …)
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Direkt Modeller-Mekanik ventilasyon

• Klinik uygulamadan etkilenen ve ona yön verebilecek tek 
model  

• Alveol duvarının aşırı gerilmesi, endotel, epitel hasarı ve 
interstisyel ödem geliştirmektedir.

• Yüksek tidal volümde 20 dakika içinde gelişebilmektedir.

• Avantajı klinikle olan ilişkisi, dezavantajı komplex bir 
model, süre insana göre kısa

Direkt Modeller-Hiperoksi

• Sıçan, fare, 40-50 saat %100 oksijen      ALI

• Serbest oksijen radikalleri, NO (peroksinitrit) 

• Türler arasında hassasiyet farkı var

• Tamir mekanizmalarını (proliferatif faz) çalışmak için 
iyi bir model
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Direkt Modeller-Sürfaktan yokluğu  

• Soğuk izotonik tuzlu su solüsyonu (%0.9 NaCl lavajı) 
uygulanması ve aspirasyonu

• Tekrarlayan lavajlar alveol yüzeyindeki sürfaktanı
azaltır 

• Sürfaktan yoksunluğu insan ALI/ARDS’sinin önemli bir 
özelliği, neden değil sonuç (tek başına zayıf bir model)

• Seri lavajı takiben mekanik ventilasyon (kombinasyon)  

İndirekt Modeller-ANTU

• Alfa-naftiltiyoüre, rodendisit olarak geliştirilmiş

• Doz ve zaman bağımlı olarak ALI geliştirir (i.p.)

• Hasarda hedef yapı kapiller endotel hücreleridir. 
İnterstisiyel, alveoler ödem ve efüzyon gelişimi 

• Etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır
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İndirekt Modeller-Oleik asit

• Lipid embolisine bağlı ALI modeli

• Uzun kemik kırıkları veya büyük kemik, yumuşak doku 
travma (akciğer kot kırığı ya da doku travması/direkt)

• i.v., sağ atriyum, pulmoner arter yolu 

• 1. dakikada endotel hasarı. 12 saatte maksimum ALI. 

• İnsanda az görülen bir ALI/ARDS nedeni. Mekanizma 
ve tedavi çalışmalarında çok tercih edilmiyor.   

İndirekt Modeller-Sepsis modelleri

ALI/ARDS’nin ana nedenlerinden biri.

– Canlı bakteri

– Endojen enfeksiyon gelişimi (Çekal Bağlama Delme-peritonite 
sekonder akciğer hasarı)

– Bakteriyel yapıların (endotoksin, LPS gibi) verilmesi
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• E. coli

• Veriliş yolu, miktarı, bakteri türü, hayvan türü

• Alveolar epitel nisbeten dirençli

• Deneysel bakteriyemi ALI/ARDS patogenezi ile tam 
uyumlu değil.

Canlı bakteri

Bakteriyel yapıların (LPS) verilmesi

• Gram (-) hücre duvarından elde edilen glikolipid (lipid A)

• Gram (-) bakteri sepsisinde önemli (i.v., i.t., periton, aerosol) 

• Cevapta değişkenlik (hayvan türü, PIM, O-zincir, LPS türü, 
kontaminasyon riski)

• Bakterinin ürettiği tüm toksik elementleri içermiyor 
(exototoksin). Tamamlanmamış bakteriyel hasar 



16

Endojen enfeksiyon gelişimi (ÇBD)-peritonite 
sekonder akciğer hasarı

• En yaygın kullanılan peritonit modeli (sepsis/organ 
hasarı)

• LPS ve i.v. bakteriye göre daha yavaş patoloji gelişimi

• Kan kültürü genelde pozitif (enterik gram (-) bakteriler)

• Değişkenler (çekumu bağlama derecesi, delme sayısı, iğne 
büyüklüğü, aç/tok, cilt altı sıvı verilip verilmemesi, çekumu sıvazlama)

Deneysel Modeller-I/R modelleri

Akciğerde ya da uzak damar yataklarındaki 
iskemi/reperfüzyon akciğer hasarı yapmaktadır.

»Akciğer I/R (direkt model)
»Nonpulmoner I/R (indirekt model)
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Direkt Modeller-I/R modelleri

Akciğer I/R;
Değişkenler; 

– akciğerlerin şişirilmiş olup olmaması (havalanması)
– iskemik damar yatağı (pulmoner, bronşiyal dolaşım, 

venöz dönüş, hilus) 
– İ/R süresi 
– deneysel model (in vivo, izole perfüze akciğer)
– hayvan türü

İndirekt Modeller-I/R modelleri

Nonpulmoner I/R;
• SMA, 
• Arka bacak-supraceliac aorta ya da ekstremite turnike,
• Karaciğer, böbrek…

• Değişkenler;
– İ/R bölgesi
– İ/R süresi/iskemik doku büyüklüğü
– Hayvan türü
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Alveolar hasar az, cerrahi gerektiriyorSepsis için iyi modellerMezenter 
I/R, CBD

Teknik olarak kompleks bir model.
Tamir fazını çalışmak zor.ALI patolojik üçlüsünü sergilerAkciğer I/R

Tek başına zayıf bir model. Epitel hasarı
tam değil
Monitörizasyon gerektirir.

Başka ajanlarla olan akciğer 
hasarını artırır (özellikle MV)

Sürfaktan
yoksunluğu

Hayvan akciğeri %100 oksijene sağlıklı
İnsan akciğerinden daha duyarlı, 
türlerarası duyarlılık farklı. 
Uygulama tekniği zor.

Tamir fazı çalışılması için iyi bir modelHiperoksi

İnsandakine göre nötrofil cevabı daha az.
İnsan aspirasyonunda sadece asid yok.

Epiteliyal bariyer hasarı için iyi bir 
model

Asit 
aspirasyonu

Akciğerdaki endotel ve epitel
hasarını tam olarak taklit etmez.
Bakteriyel hasarı tam sağlamaz.
Saflık 

Sepsis için iyi model
Kolay tekrarlanabilir, uygulama kolaylığıLPS i.v.

i.v. olarak verilme zorunluluğu var.
Mekanizmalar ile ilgisi net değil.

Kolay tekrarlanabilir bir modelOleik Asit i.v.

DezavantajAvantajModel
ALI/ARDS modellerinin avantaj ve dezavantajları

Sipahi et al. Eur J Pharmacol, 1997

ANTU MODELİ

L-NAME’in etkisi

ANTUKontrol

Sipahi et al. Eur J Pharmacol, 2005
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ANTU MODELİ
İmmunfloresan oxLDL boyanma görüntüleri

oxLDL BİRİKİMİ

KONTROL AKC ANTU AKC

Sipahi et al. Pharmacol Res. 2004

KONTROL AKC ANTU AKC

Sipahi et al. KJMS,  2011

ANTU MODELİ-Endotelin peptidler

30 mg/kg i.p. 60 min beforeANTUKontrol

Sipahi et al. Pharmocol Res,  1996

• Bosentan (10 mg/kg), fosforamidon (100 µmol/kg)

• Tezosentan
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Serbest oksijen radikalleri

Lipid peroksidasyonu

Nötrofil aktivasyonu

Proinflamatuvar sitokinler

Fosfolipaz A2 aktivasyonu
Kompleman aktivasyonu

Nitrik oksit salınımı

Endotoksinler

PAF, ET-1

Adezyon molekülleri

Mezenter iskemi/Reperfüzyonu
(SMA)

AKCİĞER HİSTOPATOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ /iNOS EKSPRESYONU

I/R Kontrol

iNOS EKSPRESYONU
İmmunhistokimyasal boyanma görüntüleri

Sipahi et al. J Surg Res, 2009
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oxLDL BİRİKİMİ
İmmunfloresan boyanma görüntüleri

Kontrol akciğer

I/R akciğer

Akciğer Doku Malondialdehid Düzeyi (nmol/g doku)
SOD Aktivitesi (U/mg protein) 
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KONTROL             iNOS EKSPRESYONU       oxLDL BİRİKİMİ

Terminal ileum

Karaciğer

Böbrek

Sipahi et al. KJMS, 2011

Doku Malondialdehid Düzeyi (nmol/g doku)
Süperoksid Dizmutaz Aktivitesi (U/mg protein) 
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Sipahi et al. Pharmacol Res, 2002

ANTU MODELİ

Tiopental, pentobarbital, üretan anestezisinin akut akciğer hasarı
üzerine etkisi

ANTU MODELİ

• Ketamin, midazolam, ketamin/ksilazin
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ANTU MODELİ

• Periferik benzodiazepin reseptör agonisti 4’-Klorodiazepam (Ro5-4864)

4 mg/kg Ro 5-48640.1 mg/kg Ro 5-4864 ANTUKontrol 

MEZENTER I/R, ÇBD, LPS MODELİ

• Periferik benzodiazepin reseptör agonisti 4’-Klorodiazepam (Ro5-4864)

SMA I/RÇBDi.v. LPS

LPS + Ro ÇBD + Ro SMA I/R + Ro
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sonuç

• Modeller insandaki hasarı tam olarak taklit edemiyor

• ALI modellerinin belirli sınırlamaları var. Birkaç modelde 
deney tekrarlanmalı

• Deneysel başarılı bir tedavi insanda her zaman başarılı
olmayabilir 

• Hayvan deneylerinin şu anda yerine konabilecek bir 
yöntem yok

ALI/ARDS -Kök Hücre Uygulamaları

• Kendini yenileme ve farklılaşma yeteneği
• Embriyonik kök hücre / Yetişkin kök hücre

hematopoetik kök hücre 
mezenşimal kök hücre

• Akciğerde saptandı
• Fibroblast-benzeri hücreleri ↑
• Bronşiyal epitel hücrelerine, 
• Tip I ve II pnömositlere farklılaşma

Abreu et al. Intensive Care Med 37:1421, 2011
Ortiz et al. Proc Natl Acad Sci USA 100:8407, 2003; Ortiz et al. Proc Natl Acad Sci USA 104:11002, 2007

• Proinflamatuvar sitokinleri ekspresyonu↓
• Antiinflamatuvar sitokin ↑
• Doku iyileşmesi/yeniden yapılanma 
• Pulmoner ödem ve mortalite ↓

mezenşimal kök hücre
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Gen tedavisi

Gen tedavisinde mezenşimal kök hücrelerin kullanılması;

eNOS geni (pulmoner hipertansiyon)

angiopoietin-1 geni (Akut akciğer hasarı-LPS modeli)

keratinosit büyüme faktörü geni (pulmoner fibrosiste)

başarı oranını artırmaktadır.

Zhao et al. Am J Respir Cell Mol Biol 35:182, 2006

Mei et al. PloS Med 4:e269, 2007

Aguilar et al. PloS One 4:e8013, 2009


