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ÖZET 

Tıkanma sarılığı (TS) birçok klinik sekele neden olabilecek sonuçlar doğuran 

klinik bir durumdur. Tıkanma sarılığının ortaya çıkarabileceği klinik antiteler böbrek 

yetmezliği, GI sistem kanaması, koagülasyon bozuklukları, malnütrisyon, sepsis ve 

yara iyileşmesindeki gecikme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar içinde sepsis 

sonuçları nedeniyele oldukça ciddi bir sorundur. İnsanlarda ve deney hayvanlarında 

obstrüktif karaciğer hastalığının önemli bir sonucu hepatik inflamasyondur. 

İnflamatuar sitokinlerin salınımı ve toksik serbest oksijen radikalleri ile doku harabiyeti 

yaparlar. 

Nükleer Faktör κ B (NF-κB), inflamasyon sürecince aktif durumdadır ve 

proinflamatuar sitokinlerin gen ekspresyonlarında önemli rol almaktadır. Pro-/anti-

apopitotik yolaklar NF-κB üzerinden düzenlenmekte ve NF-κB inhibisyonu hücresel 

hasarlanma ile birlikte apopitozis inhibisyonuda sağlamaktadır. 

Sülfasalazin antiinflamatuar etki göstermekte, NF-κB aktivasyonunu azaltarak doku 

hasarını önleyici ve aşırı immün aktiviteyi proglanmış hücre ölümü olan apopitozisi 

uyararak önlemektedir. NF-κB yolağı patolojik süreçlerde rol alır ve hücre ölüm 

yolaklarını aktive etmektedir. Endotoksemide akut ve güçlü NF-κB aktivasyonu 

gerçekten permeabilite bozukluğu ve dissemine koagülasyon ile geniş endotelial 

hücre hasarına yol açmaktadır. TNF apoptozise neden olur ve bu NF-κB aktivasyonu 

ile sıklıkla paralel seyreder. İlginç olarak NF-κB inhibisyonu deneysel modellerde 

hücre ölümünü azaltmamış bilakis arttırmıştır. Bu NF-κB nin sağ kalım faktörü 

olduğunu düşündürmektedir. 

Görüldüğü gibi NF-κB nin hücre sağ kalımındaki rolü çok boyutludur ve bu 

mekanizmanın tamamen anlaşılması için daha fazla çalışmalara gereksinim vardır 

Sülfasalazin aşırı immün aktiviteyi proglanmış hücre ölümü olan apopitozisi uyararak 

önlemektedir. Biz bu çalışmada lipopolisakkarit anijeni ile stimüle edilmiş tıkanma 

sarılığı odelinde sülfasalazinin doku hasarı üzerindeki etkilerini karşılaştırmak istedik. 

Bu çalışmada çıkacak sonuçlar doğrultusunda klinik alanda önemli bir problem olan 

tıkanma sarılığında aşırı otoimmün aktiviteyi proglanmış hücre ölümü olan apopitozisi 

sülfasalazin ile birlikte çalışarak doku hasarını önleyici etkisini incelemeyi amaçladık. 

Bu etkisi kullanılarak sülfasalazin doku hasarını önleyici açıdan uygulama alanı 

bulabilecek ve faydalı sonuçlar doğurabilecektir 

Her biri 8 Wistar Albino rat (150–250 gram) içeren 6 grup oluşturuldu. Grup A: 

Sham, Grup B: TS(Tıkanma Sarılığı), Grup C: TS+LPS, Grup D: TS+S(Sülfasalazin), 
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Grup E: TS+S+LPS, Grup F: TS+LPS+S. A ve B grubundaki deneklere herhangi bir 

madde uygulanmadı. TS oluşturulan ratların koledokları çift bağlanıp kesildi. A ve B 

grupları 10. gün sakrifiye edildi. C grubuna koledok ligasyonundan sonra 5. Günde 

LPS 10 mg/kg intraperitoneal olarak TS oluşturulduktan sonra (koledok ligasyonunun 

5. günü) verildi. D grubuna koledok ligasyonunun 5. günden itibaren 5 gün süresince 

günde bir kez, NF-κB inhibitörü olan S 100 mg/kg intraperitoneal olarak uygulandı. E 

grubunda koledok ligasyonundan sonra koledok ligasyonunun 5. günden itibaren 5 

gün süresince günde bir kez, NF-κB inhibitörü olan SFZ 100 mg/kg intraperitoneal 

olarak uygulandıktan sonra 5. gün LPS verildikten (koledok ligasyonunun 10. 

gününden sonra) 16 saat sonra ratlar sakrifiye edildi. F grubunda koledok 

ligasyonundan sonra 5. Günde LPS 10 mg/kg intraperitoneal olarak TS 

oluşturulduktan sonra (koledok ligasyonunun 5. günü) verildikten sonra 5 gün süreyle  

NF-κB inhibitörü olan S (Sülfasalazin) 100 mg/kg intraperitoneal olarak uygulandı ve 

sonra ratlar sakrifiye edildi kan örnekleri ile karaciğer dokuları alındı. B grubunda 2, C 

grubunda 3 ve E,F gruplarında 1’ er rat çalışmayı tamamlayamadan kaybedildi. Kan 

ve dokuda Miyeloperoksidaz (MPO), Malondialdehit (MDA), ile kanda SGOT ve 

SGPT düzeyleri biyokimyasal yöntemlerle incelendi. Karaciğer dokusunda 

immünohistokimyasal yöntemlerle doku NF-κB ve kaspaz- 3 düzeylerine bakıldı. 

Grup B ve C’de serum ve doku MPO, MDA, serum AST ve ALT seviyeleri 

diğer gruplardan yüksekti ancak fark istatiksel olarak anlamlı değildi. Aynı gruplarda 

immünohistokimyasal olarak karaciğer doku NF-κB ve kaspaz-3 skorlarıda yüksek 

bulundu. Sülfalazin verilen gruplarda (D,E,F) serum ve doku MPO, MDA, serum AST 

ve ALT seviyeleri TS ve TS+LPS gruplarından düşüktü ancak fark istatiksel olarak 

anlamlı değildi. İmmünohistokimyasal olarak karaciğer doku NF-κB ve kaspaz-3 

skorlarında da sülfasalazin gruplarında azalma görüldü. Çalışmamızın sonucunda 

sülfalazinin; lipopolisakkarit antijeni ile stimüle edilmiş deneysel tıkanma sarılığında, 

karaciğer doku NF-кB ve kaspaz-3 düzeyleri ile kan ve doku lipid peroksidasyonu 

üzerine istatiksel olarak anlamlı olmayan kısmi bir düzelmeye yol açtığı fakat 

sülfalazinin LPS ten önce verilerek organ hasarından koruyuculuk ve LPS ten sonra 

verilerek organ hasarını tedavi edici etkisi açısından fark olmadığı sonucuna vardık.  

 

Anahtar Sözcükler: Karaciğer, Tıkanma Sarılığı, LPS, Sülfasalazin, NF-κB, kaspaz-3 
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                                                       ABSTRACT 

THE EFFECT of SÜLFASALAZİN on BLOOD and TISSUE (LIVER) LIPID 

PEROXIDATION AND TISSUE NF-(B and caspase-3 LEVELS in LPS 

INDUCED OBSTRUCTIVE JAUNDICE. 

 

Obstructive jaundice (OJ) is a severe condition leading to several 

complication. The systemic consequences of obstructive jaundice and 

hyperbilirubinemia are wound breakdown, sepsis, coagulopathy, gastrointestinal 

hemorrhage, cardiovascular problems, immunodepression and renal failure. Gram(-) 

endotoxemia and sepsis are life threatening problems which are seen very frequently 

in patients with obstructive jaundice (OJ). Systemic endotoxemia and sepsis 

developed in OJ is due to inability of Kuppfer cells to clear LPS and other bacterial 

products introduced into the portal system after bacterial translocation. The sensitivity 

of the host to LPS and other endotoxins is increased in OJ and endotoxins become 

much more harmful in obstructive jaundiced patients than in healthy. 

NF-Kappa B is a transcription factor implicated in the transcriptional 

upregulation of these inflammatory genes in response to changes in cellular 

oxidation-reduction status. The target genes of NF-κB in various cell types encode 

proteins involved in immune, inflammatory and acute-phase responses and cytokine 

activations.  

Diverse groups of molecules are involved in the apoptosis pathway. One set of 

mediators implicated in apoptosis belong to the asparate-specific cysteinyl proteases 

or caspases. A member of this family, caspase-3 (CPP32, apopain, YAMA) has been 

identified as being a key mediator of apoptosis of mammalian cells. 

Sulfasalazine was synthesized in 1942 to combine an antibiotic, sulfapyridine, 

and an anti-inflammatory agent, 5-aminosalicylic acid (5-ASA). Sulfasalazine was the 

first drug with proven efficacy for ulcerative colitis. Controlled trials demonstrated a 

significant therapeutic benefit also in the treatment of rheumatoid arthritis. 

Sulfasalazine and other salicylates as well as corticosteroids are still mainstays in the 

therapy of inflammatory bowel disease and rheumatoid arthritis. How sulfasalazine 

achieves its therapeutic effect is still not completely understood. Previously, 

sulfasalazine interferes with NF- B/Rel activation, most likely by interference with the 

ATP-binding site of the I B-inducing-kinases, IKK  and IKK . Sulfasalazine treatment 
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leads to reduction of the mitochondrial transmembrane potential ( m), cytochrome c 

release, activation of caspase-3 and cleavage of known caspase-3 substrates. 

The aim of this study is to invastigate the effect of Sulfasalazine on serum, 

liver lipid peroxidation and liver NF-ΚB and caspas-3 expressions in LPS induced OJ 

injury.  

Six groups were designed for the study. 8 Wistar Albino rat (150–200 g) were 

used for each group. Cholestasis was done by double ligature and section of the 

extra-hepatic biliary duct. Sülfasalazine,  was injected i.p. 100 mgr/kgr/day. We 

randomized 48 rats into 6 groups. Groups are designed as; Group A: Sham; Group 

B: Obstructive Jaundice (OJ); Group C: OJ + Lypopolisaccharide (LPS); Group D: 

OJ+S; Group E: OJ+S+LPS; Group F: OJ+LPS+S. Five days after OJ supplied S; 

100mg/kg/day, and LPS 10mg/kg are given once intraperitoneally. 

 Serum and tissue myeloperoxidase (MPO), malondialdehyde (MDA), and 

SGOT, SGPT levels were measured. Histopathological examinations for liver tissue 

and immunohistochemical analysis for liver tissue NF-κB and caspase-3 levels were 

also performed. 

In Group B, C serum and tissue MPO and MDA levels, serum AST and ALT 

levels were higher than other groups and difference statistically significant. 

Immunohistochemical staining for liver tissue NF-κB and caspaze-3 levels was 

increased in the same groups. In sülfalazine groups (D,E,F) serum and tissue MPO 

and MDA levels, serum AST and ALT levels were lower than the other groups except 

sham group, but the difference was not statistically significant. Immunohistochemical 

staining for liver tissue NF-κB and kaspaz-3 expression was increased in these 

groups. Results of our study indicates that sülfalazine have a decreasing effect on 

lipid peroxidation and NF-κB and kaspaz-3 levels in LPS induced OJ injury but this 

was not statistically significant. 

 

Keywords: Sülfasalazine, Lipid Peroxidation, LPS, Obstructive Jaundice, caspase-3, 
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                                                   GİRİŞ ve AMAÇ 

 

 TS birçok klinik problem doğurabilecek sonuçlara yol açan bir problemdir. 

TS’da oluşan sistemik endotoksemi ve sepsisin temelinde yatan bir diğer neden 

bakteriyel translokasyondur. Bakteriyel translokasyon sonrası portal vene geçen 

Lipopolisakkarit antijeni ve diğer endotoksinlerin karaciğerde Kupffer hücreleri 

tarafından temizlenememektedir. TS olgularında SOR artış olmakta ve antioksidatif 

aktivitede bir azalma gözlenmektedir.  

 TS karaciğerde fonksiyonel ve morfolojik olarak ciddi hasarlanmaya yol 

açmaktadır. Patofizyolojisinde, reaktif oksijen radikallerinin üretiminde artış, polimorf 

nüveli lökositlerin ve kupffer hücrelerinin aktive olması, nitrik oksit ile endotelin 

arasındaki dengenin bozulması, sitokinlerin ve kemokinlerin salınımı gibi bir birini 

izleyen birçok karmaşık olay sebeb olmaktadırr.  

  NF-κB, proinflamatuar hücrelerde sitokinlerin ve kemokinlerin gen 

ekspresyonunda önemlidir. NF-κB, hem pro hem de anti apopitotik yolu düzenler1 ve 

böylece NF-κB inhibisyonu in vivo şartlarda inflamasyonun gerilemesi sırasında 

apopitozis inhibisyonuda sağlanır. 

Endotoksemi tek başına ya da TS’ı ile birlikte hepatik yetmezliğe yol açabilir. 

Endotoksemi deneysel olarak LPS ile sağlanabilmektedir. Yapılan deneylerde, LPS 

ile indüklenmiş TS, sadece LPS ya da sadece TS ile mukayese edildiğinde diğer iki 

duruma göre daha yüksek TNFα salınımı olduğu bulunmuştur. Bu noktadan hareketle 

LPS’in eklendiği TS’da uzamış ve yüksek TNFα salğısına bağlı daha şiddetli 

karaciğer hasarı meydana gelmektedir.  

Sulfasalazinin, süperoksit üretimini ve kemotaksisi sağlayarak granülosit 

aktivasyonunu inhibe ettiği bulunmuştur. Ayrıca sülfasalazinin monositlerden IL-1 

yapımı gibi IL-2 sentezini ve lenfosit proliferasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir1,2. Bir 

diğer olası sulfasalazine, sülfapiridin ve 5-ASA nın etki şekli nötrofil, monosit ve 

makrofajlardan toksik reaktif oksijen aramadelerinin (ROA) temizlenmesidir3,4. ROA 

lar nukleer faktör kappa B (NF-kB) aktivasyonunda da rol alırlar. NF-kB immün 

sistemde ana mediatördür. NF-kB bir çok inflamatuar sitokinleri, adhezyon 

moleküllerini ve kemotoksiklerin transkripsiyonunu aktive eden multisubünit bir 

transkripsiyon faktörüdür5.  

Bu çalışmada; antinflamatuar etki gösteren sülfasalazinin, TS hasarındaki 

etkisi ve LPS ile uyarılmış TS hasarı oluşturmak sonucu ile sülfasalazinin LPS  
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sonrası uygulanması ile tedavi edici ve LPS öncesi uygulanması ile de koruyucu 

etkisini amaçlayarak kan ve dokuda lipid peroksidasyonu ile NF-κB  ve   kaspaz-3 

skorları üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. 
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                                                   GENEL BİLGİLER 

 

 Sarılık; deride,  skleralarda,  dokularda ortaya çıkan ve dolaşımdaki bilirubin 

miktarının artması sonucu gelişen renk değişikliği ile karekterize klinilk bir durumdur. 

Normal serum bilirubin düzeyi 0,5–1,3 mg/dl arasındadır, serum bilirubin seviyesi   

2,0 mg/dl’nin üzerine yükseldiğinde sarılık dokularda klinik olarak kendini belli eder.6 

Tıkanma sarılığı ise;  safra yollarının herhangi bir noktasında çeşitli patolojilere 

sekonder obstruksiyonlara bağlı safra akımının yavaşlaması veya durmasına 

sekonder ortaya çıkan klinik bir durumdur7.   

 Sarılıklı hastalardaki serum bilirubin seviyesi 2–3 mg/dl’nin üzerine 

yükseldiğinde deri ve skleralarda ki sararma klinik olarak ortaya çıkar.  Sarılığın 

şiddeti ve hiperbilirubineminin seviyesi,  plazmadan hücreler arası sıvıya diffüzyon 

hızı ve pigmentin dokularda bağlanması gibi birçok etkene göre değişkenlik gösterir7. 

 

Safra Salgısı 

Plazmayla izo-ozmotik, sarımsı yeşil renkte bir sıvı olan ve pH’sı 7,8 olan, 

safra, karaciğerde safra kanaliküllerinde oluşup, günde ortalama 600–1200 mL 

salgılanır. 8 

 Safra sekresyonu karaciğerin önemli bir görevidir. Safra organik ve inorganik 

bileşenlerden oluşan bir sıvıdır. Safra asitleri, safra pigmentleri, kolesterol ve 

fosfolipidler en önemli organik komponentlerdir. Safra içinde az miktarda proteinde 

bulunmaktadır. Safra hepatositlerde sentezlendikten sonra safra kanaliküllerine 

sekrete edilir. Safra kanaliküllerinde, safra duktuslarında ve safra kesesinde safranın 

bileşimindeki su ve inorganik elektrolitler kolanjiositler tarafından geri emilir9,10. 

 

Safranın Bileşenleri 

 Ortak safra kanalındaki inorganik elektrolitlerin konsantrasyonu  genel olarak 

plazmaya benzerdir. Bununla beraber safradaki sodyum, potasyum, kalsiyum ve 

bikarbonat konsantrasyonları plazmadakinden fazladır, klor konsantrasyonu ise 

plazmadakinden azdır. Safranın osmolaritesi yaklaşık olarak 300 mosmol/kg’dır, 

safra osmolaritesi plazma osmolaritesi ile paralellik ortaya koymaktadır. Safradaki 

bikarbonat konsantrasyonu plazmadaki bikarbonat konsantrasyonundan genellikle 

daha fazladır. Hepatositlerde bu durum sekretine yanıt olarak, safra kanalikül ve 

duktuslarındaki bikarbonat transport sisteminin sonucudur11.  
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 Safra asitleri, safra pigmentleri, kolesterol ve fosfolipidler safranın ana organik 

bileşenleridir. Bu bileşenlerin konsantrasyonları ve fizyokimyasal yapıları kolesterol 

ve pigment safra taşı oluşumunu anlamada değerlidirler11. 

 

Safranın Biliyer Sistemdeki Yapı ve Görev İlişkisi 

  Primer olarak karaciğerin hepatosit hücrelerinde safra sentezi olmaktadır. 

Safra kanaliküler membranı hepatosit plazma membranının % 13’ününe tekabül 

eder. Safra kanalikülleri safra kanallarına yakın lokalizasyonda ve biliyer epitel 

hücreleri ve kolanjiositler ile kaplıdır. En küçük safra kanalı olan kanaliküller portal 

safra duktuslarındaki kanaliküller ile yakın lokalizasyondadır. İntra ve ekstrahepatik 

safra ağacındaki interlobüler safra kanalları daha geniş çaptaki safra kanallarına 

açılırlar.  

 Safra sekresyonu; safra ile kan arasındaki değişik substratların epiteliyal 

taşınması ile oluşur. Bu taşınma hepatosit plazma membranındaki yüksek dereceli 

polarizasyon ile sağlanır. Diğer bir transport epitelide kanaliküler lümende 

lokalizedir11.  

 

Hepatosit Plazma Membranının Polarizasyonu 

  Sinüzoidal, lateral membran ve kanaliküler hepatosit plazma membranını 

oluşturan üç yapıdır. Bu yapılar; önemli morfolojik, biyokimyasal ve enzimatik 

değişkenlikler ihtiva eder. Sinüzoidal ve lateral membran sodyum potasyum pompası 

ihtiva eder (Na+,K+-ATPaz) ve kandan hepatositlere protein ürünlerinin uptake’i 

sağlanır (safra asitleri, bilirubin ve ilaç gibi). Kanaliküler membran hepatositlerden 

kanaliküler lümene substrat salınımının taşınmasında görev yaparlar. Alkalen 

fosfataz; kanaliküler membranda yer almaktadır, safranın sekresyon ve 

transportundaki rolü tam olarak açıklanamamıştır11.  

 

Hepatosit Yapısı 

 Hepatositlerde perikanaliküler ektoplazma olarak adlandırılan (7nm çapında 

aktin mikroflamanlarından oluşan) organelden fakir stoplazma tarafından çevrelenmiş 

kanaliküller mevcuttur. Hücreler arası bileşkelere uzanan çıkıntıları vardır, bunlar 

mikrovilluslara dönüştükleri hücreler arası boşluklara drene olurlar. Bu çıkıntılar 

özellikle mikrovilluslardaki hücrenin şeklinin meydana getirilmesinde anahtar role 
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sahiptirler. Mikroflamanların yapı ve fonksiyonları safra akımını etkiler ve safranın 

sekresyonunun yapılmasında fonksiyon görürler11.  

 Mikrotübüller 24 nm çapındadır. Mikroflamanlara göre karaciğer hücre 

sitoplazmasına daha düzensiz yerleşmişlerdir. Karaciğer hücre ve proteinlerinin 

hücreler arası taşınma ve sekresyonunda önemlidirler11.  

 

Kupffer Hücresi 

Kupffer hücresi ilk kez 1876 yılında Von Kupffer tarafından, özel altın klorid 

boya tekniği kullanılarak, karaciğer perisünizoidal bağ dokusu içerisinde gösterilmiş 

ve yıldıza benzediği için “Sternzellen” adı ile (stern; yıldız) histoloji literatüründe yer 

almaya başlamıştır. Aynı araştırmacı daha sonra aynı hücrelerin mürekkep boyasını 

hücre içine aldığını keşfetmiş ve bir çeşit endotelial hücre olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Aschoff, 1924 yılında “Retiküloendotelyal sistem” (RES) kavramını 

geliştirmiş ve kolloidal boyaları hücre içine alan hücrelerin tümünün aynı aileden 

geldiğini iddaa etmiştir. 1980’li yıllarda Von Kupffer’in tanımladığı hücrelerin 

karaciğerde A vitamini ve yağ depolanmasından sorumlu olduğunu göstermiştir. 

Genel olarak fagositozis özelliği ile bilinmekle birlikte günümüzde yapılan çalışmalar 

sonucunda  bazı hücrelerarası etkileşimlerde rol aldıkları keşfedilmiştir12.  

 
Mikroskobik Anatomi 

Karaciğer sinüzoidleri içerisinde çok değişik şekil ve lokalizasyonda olabilirler. 

Bu özellik onları endotelyal ve yağ depolayan hücrelerden net şekilde farklı 

kılmaktadır ve hareketli hücre oldukları fikrine daha ilk elektron mikroskobik 

gözlemlerden sonra varılmıştır. Kupffer hücresi, çıkıntıları yoluyla sinuzoid içerisinde 

bulunan tüm hücreler (pit hücreleri, endotel hücreleri) ve endotelde bulunan 

pencereler yolu ile hepatosit ve yağ depolayan hücrelerin memranları ile 

temastatırlar13. Işık mikroskopik seviyede bu hücre gözlenmek istendiği zaman en sık 

kullanılan yöntem intravenöz çini mürekkebi enjeksiyonunu takiben hazırlanan 

preparattır. Hücrenin fagositik özelliği olduğundan hücre içine alınan boya ile hücre 

lokalizasyonu başarılı bir şekilde gösterilir14.Bu hücreler fungal  enfeksiyon modelinde 

granuloma formunda gözlenirlerken metastatik karsinomaların periferinde 

yerleşirler15. 
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Lobular Dağılım 

Karaciğer dokusunda normal fizyolojik koşullarda bu hücrelerin hacmi, 

fagositik ve enzimatik aktivitesine göre homojen değil heterojenik bir özellik 

sergilemektedir. Genelde, ebatça büyük ve daha yüksek aktiviteye sahip olanlar lobül 

periferinde portal sahalara yakın yerleşim gösterirken küçük ebatlı olanları santral 

vene yakın lokalizasyonludur. Partikül enjeksiyonu ile işaretleme amaçlandığında 

Kupffer hücrelerinin maksimum %64’ü ancak işaretlenebilmektedir.15 

 

           Fonksiyon  

Esas olarak fagositik özelliği ön planda olmakla beraber önemli hücrelerarası 

ilişkilerde de görev almaktadır. Kupffer hücreleri geniş spektrumdaki unsurları 

fagosite ederler, Fc, C3b, mannoz, galaktoz veya apolipoprotein B içeren unsurlar 

kolayca fagositoz yöntemiyle ile hücre içine alınmaktadır. Yapılan fagositoz sonucu 

Kupffer hücreleri değişik faktörler sekrete ederler. Prostaglandinler, interlökin (IL), 

tümör nekrozis faktör (TNF) ve değişik sitokinler başlıca sekresyon ürünleridir. Bu 

salgılar lokal hepatositlere ve kendilerine etki edebilmektedir. Yoğun bir fagositoz 

gerektiği zaman Kupffer hücre salgısının hepatosit sitokrom P–450 mekanizmasını 

deprese ettiği gösterilmiştir16. Kupffer hücresinin tümör hücrelerini de fagosite ettiği 

ortaya konulmuştur17. Bu iki hücre arasındaki etkileşimin etkilediği bir diğer 

mekanizmanın fibrozisin başlaması aşaması olduğu üzerinde durulmaktadır. 

Buradaki etkileşim sitokinler ve platelet derived growth faktör (PDGF) yolu ile 

olmaktadır.  

Bir diğer Kupffer-hepatosit etkileşim örneği glikogenolizis üzerine olmaktadır, platelet 

activating faktör (PAF) etkisi ile Kupffer hücreleri prostaglandin D2 salgılamakta ve bu 

da hepatositleri etkilemektedir. Burada PAF salgı kaynağının Kupffer hücreleri olduğu 

hatırlanmalıdır18. 

Ayrıca kısmi karaciğer eksizyonunda hepatositlerin DNA sentezini hepatosit 

rejenerasyonu için stimüle ettiği, karaciğer lipositleri ile sitokinler aracılığı ile iletişim 

halinde oldukları ve bu etkileşim ile lipositlerin fibroblastik hücrelere 

transformasyonuna yönlendirdiği rapor edilmiştir.19 

 

Kupffer hücrelerinin bir enfeksiyon bariyeri olduğu yapılan çalışmalar ile 

kanıtlanmıştır. Deneysel olarak spesifik Kupffer hücre inhibitörü olan gadolinyum 

klorid intravenöz yolla sıçanlara verildiğinde ince bağırsaklardan bakteriyel 
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translokasyon yolu ile ciddi sepsis riski ortaya çıkmaktadır20. İntraabdominal cerrahi 

ve ileri septik peritonit açısından Kupffer hücrelerinin salgıladığı önemli oranda IL–10 

bakteri eliminasyonunda IL–10-Fc füzyonu ile çok önemli koruyuculuk sağlamaktadır. 

Önemli oranda Kupffer kaynaklı IL–10 ayrıca dalağın (interferon) IFN-gamma 

salgısını düzenlemekte yani antienflamatuvar etki dışında da etkin koruyuculuk rolü 

oynamaktadır21. 

 

Kanaliküler Safra Akımı 

 Maksimum safra sekresyon basıncı 25–30 cm H2O, sinüzoidal perfüzyon 

basıncı ise 5–10 cmH2O’dur. Kanaliküler safra salınımında en önemli mekanizma bu 

hidrostatik filtrasyon mekanizmasıdır. Kanaliküler safra akımını arttıran başlıca 

faktörler; safra asitleri (safra asitlerine bağımlı akım) ve glutatyondur (safra 

asitlerinden bağımsız akım)11. 

 

Safra Asiti Transportu ve Safra Asit Bağımlı Sekresyon 

Hergün yaklaşık 30 gram (50 mmol) safra asiti ince barsak ve karaciğer 

arasında sirküle olur. Bu sirkülasyon; hepatositler ve enterositler arasındaki 

enterohepatik aktif transport sistemleriyle sağlanır. Hepatositlerde sinüzoidal  kandan 

safra asitlerinin uptake’i ekspresyon klonlama yöntemiyle ‘’Ksenopus laevis’’ 

oositlerinde gösterilmiştir22,23. Birinci uptake sistemi; ‘’Na-taurokolat kotransport’’ 

sistemidir. mRNA’sı hem hayvanda hem de insanda klonlanmıştır. İnsanda 1.599 

bpm RNA kodlu, 38 kDa polipeptidden oluşmuştur. Gen 14. Kromozom üzerinde 

bulunmaktadır. Bu sistem konjuge safra asit uptake’inin büyük bir kısmını 

yapmaktadır. Bu sistem enerjisini bazolateral membrandaki Na+, K+-ATP’az 

sisteminden  sağlamaktadır11.  

 İkinci uptake mekanizması OATP (organik anyon transport polipeptid) olarak 

adlandırılan sodyum bağımsız sistemdir. Bu sistem Bromosülfoftalein (BSP) veya 

bilirübine benzer şekilde taurokolat veya organik anyonların transportunu sağlar. Bu 

sistemin mRNA’sı rat ve insanlarda klonlanmıştır. İnsandaki mRNA 2010 bp ve 59 

kDa polipeptidden oluşan kodları mevcutdur. Gen 12. Kromozom üzerinde 

lokalizedir22,23.  

 Safra asitlerinin sinüzoidlerden kanaliküler bölgeye doğru olan intrasellüler 

transportu genellikle protein taşıyıcı sistem ile ve diffüzyonla sitozolu geçerek 
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meydana gelir.  Majör safra asit taşıyıcı proteinler; glutatyon transferaz ile taşıyıcı I ve 

taşıyıcı II’dir10,11.  

 Safra asitlerinin intrasellüler transportu veya kanaliküler sekresyonu golgi 

aparatının görev aldığı çeşitli yolaklarla olur. İntrasellüler veziküllerdeki safra 

asitlerinin birbirleriyle olan ilişkisi immünoperoksidaz ve immünofloresan 

yöntemlerinin yardımı ile kanıtlanmıştır. Mikrotübül fonksiyonunun iyi bilinen inhibitörü 

kolşisindir (safra asit ve biliyer sekresyonları inhibe eder)24,25. 

 Safra asitlerinin kanaliküler sekresyonu; iki transport sisteminden oluşur. Majör 

olan birinci sistem; ATP bağımlıdır ve kanaliküler membran veziküllerinde bulunur.  

SPGP olarak adlandırılan P–glikoprotein; ABC (ATP taşıyıcı kaset) protein 

ailesindendir. İkinci sistem ise; elektrojenik sistemdir. Membran potansiyeli ile enerji 

ortaya çıkarır. Bu sistemin protein içeriği henüz identifiye edilememiştir26.  

.  

 

Bilirubin ve Organik Anyon Transportu 

Bilirubin ve diğer organik anyonların alımı; bir veya daha çok sayıda proteinler 

yardımıyla olur. Biliotranslokaz, organik anyon taşıyıcı protein ve BSP-bilirubin 

taşıyıcı proteinden oluşan üç adet  taşıyıcı protein saptanmıştır 27. 

 Sitozol içerisinde bilirubin daha çok glutatyon transferaz olmak üzere çeşitli 

proteinlere bağlanır ve endoplazmik retikuluma taşınır orada çeşitli konjugatlara 

çevrilir. Belirgin olarak oluşan predominant ürün konjuge bilirubin diglukoroniddir, 

suda çözünebilir ve safraya sekrete edilir. Bilirubin üridin difosfat glukoronil transferaz 

enzimi saptanmıştır ve bu enzimin çeşitli mutasyonları sonucunda unkonjuge 

hiperbilirubinemi (Crigler-Najjar ve Gilbert Sendromları) klinik olarak gözlenir28. 

 Bilirubin diglukoronidin safra içerisinde kanaliküler membrana doğru taşınması 

taşıyıcılar yardımıyla sağlanır. Kanaliküler multipl organik anyon transportu (cMOAT), 

MRP2, lökotrien taşıyıcı (LEC) bu taşıyıcılardır. Bilirubin diglukoronid sekresyonu; 

BSP ve diğer organik boyalar, glutatyon ve glutatyon konjugatları, lökotrienler ve 

diğer organik ürünlere yanıt olarak salgılanmaktadır. Bu salgılama için ATP ye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Günümüzde yapılan çalışmalarda MRP (birçok ilaca karşı dirençli 

protein) ailesine ait moleküler ağırlığı 190 kDa bir protein bulunmuştur. Bu protein 

ailesinde ilave olarak MDR1 ve MDR3’de bulunmaktadır ve katyonik antikanser 

ilaçlarının (MDR1) ve fosfolipdlerin (MDR3)  biliyer atılımına yanıt olarak, kanaliküler 

membranda bulunmaktadırlar. Hepside ATP taşıyıcı kaset ihtiva etmektedirler11. 
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 Ratlarda konjuge hiperbilirubinemide üç adet kusurlu gen türü saptanmıştır: 

‘’TR-rat’’, ‘’Groningen yellow rat’’(GY) ve ‘’Eisai hiperbilirubinemik rat’’ (EHBR)29. 

Hayvan modellerindeki bu mutant ratlar konjuge hiperbilirubinemi ile karakterize 

Dubin-Johnson sendromunda saptanmıştır. Dubin-Johnson sendromu insan 

MRP2’de mutasyon sonucunda ortaya çıkar29,30.  

 

 

KOLESTAZİSİN MEKANİZMASI 

 Kolestazis safra akımının kesintiye uğramasıdır, ekstrahepatik ve intrahepatik 

olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Ekstrahepatik kolestazis ekstrahepatik 

safra kanallarının genellikle safra taşı veya tümör tarafından mekanik 

obstrüksiyonuna sekonder ortaya çıkar. İntrahepatik kolestazis ise iki farklı 

mekanizma sonucunda karşımıza çıkar. İlki intrahepatik safra kanallarının mekanik 

obstrüksiyonu, örnek olarak interlobüler safra kanalı lezyonları (primer biliyer siroz), 

primer veya sekonder karaciğer tümörleri, granulomlar, lenfoma ile infiltrasyon ve 

diğer yer kaplayan lezyonlar, ikincisi ise kanaliküler safra akımında bozukluk, viral 

veya ilaca bağlı hepatit, genetik kolestazise bağlı olarak karşımıza çıkar11. 

 Kolestaz parankimal karaciğer hastalığının seyri sırasında gelişen  nekroz ile 

karıştırılmamalıdır; ayrı ayrı veya aynı anda bulunabilirler. Örneğin viral hepatitin 

seyri sırasındaki nekroz tek başına olabildiği gibi (anikterik hepatit) kolestazla birlikte 

de bulunabilir(sarılıkla birlikte yaygın akut hepatit). Kolestazis tek başına veya 

predominant (kolestatik hepatit) olarak bulunabilir11. 

 

Ekstrahepatik Kolestazis 

 Ratlarda ekstrahepatik kolestazis için en yaygın olarak kullanılan model ortak 

safra kanalının bağlanmasıdır. Safra kanalı bağlanması; safra kanaliküllerinde 

dilatasyon, mikrovillüslarda kayıp ve hücreler arası bileşkelerde değişikliğe yol açar. 

Bu değişiklikler kanaliküler permeabilitede artışa yol açmakta ve safranın hepatik lenf 

ve kan dolaşımının karışmasına yol açamaktadır10.  

Kanaliküllerdeki değişiklikler (duktus bağlanması sonucundaki) hepatositlerde 

de patolojiye yol açmaktadır. Safra kanalı obstrüksiyonu yapılan ratlarda safra asit 

alımından sorumlu olan ‘’NTCP ve OATP I’’ gibi taşıyıcıların ekspresyonunda azalma 

olmaktadır31,32. Bu azalma; transkripsiyondaki azalmaya sekonderdir, çünkü mRNA 

seviyesi proteinlere paralel olarak düşmektedir, sonuçta potansiyel olarak toksik olan 
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safra asitlerinin ve organik anyonların hepatositlerde birikmektedir.  CMOAT (MRP 

2)’daki azalma yetersiz safra atılımıyla sonuçlanır23. ALP ve kolesterol artışıyla 

hepatosit metabolizmasında değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 

 İnsan ve hayvanlarda biliyer obstrüksiyon süresi uzarsa; duktuler 

proliferasyon, fibrozis ve en sonunda sekonder biliyer sirozla sonuçlanır33. Duktuler 

proliferasyon ve fibrozisin kesin mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Sekonder 

biliyer siroz;  portal hipertansiyon ve hiperdinamik dolaşıma sekonder olarak ortaya 

çıkar34. 

 Hayvanlarda, biliyer obstrüksiyon sonucunda gelişen biliyer siroz ve portal 

hipertansiyon; obstrüksiyon ortadan kalktığında ve yeterli biliyer drenaj sağlandığında 

geri dönüşümlüdür35. Böyle bir sonucun insanlarda da oluşabileceği bildirilmiştir36. 

 

İntrahepatik Kolestazis 

 İntrahepatik kolestazis intrahepatik safra kanallarının obstrüksiyonu veya 

hepatosit sekresyonunda aksamaya sekonder  (hepatosellüler kolestazis) ortaya 

çıkar11.  

 

           İntrahepatik Safra Kanallarının Obstrüksiyonu 

 İntrahepatik safra kanallarının obstrüksiyonuna sekonder gelişen kolestazisin 

mekanizması ekstrahepatik obstrüksiyona sekonder gelişen kolestazis ile aynıdır37. 

 

Hepatosellüler Kolestazis 

 Hepatositlerdeki safra salınımındaki yetersizlik, hepatik transportun herhangi 

bir aşamasında hemodinamik olarak karışıklık ve değişiklik olarak karşımıza çıkar. Bu 

değişiklikler: sinüzoidal, intrasellüler veya kanaliküler şeklinde karşımıza çıkabilir11. 

 

Hemodinamik Değişiklikler 

 Maksimal biliyer basınç (safra sekresyon basıncı) 20 mmHg olup, sinüzoidal 

perfüzyon basıncından (3–5 mmHg) anlamlı şekilde yüksektir. Aradaki bu fark 

belirgin bir hepatik iskemi veya karaciğer nekrozu dışında, sinüzoidal perfüzyon 

basıncı veya hepatik kan akımındaki geniş değişkenliklere rağmen klinikte niçin 

kolestazın kolaylıkla karşımıza çıkmadığını açıklamaktadır11.  

 Buna rağmen deneysel olarak hepatik ven basıncında ani artış durumunda 

safra akımı belirgin olarak azalır38. Hepatik ven basıncı safra salgılama basıncından 
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daha yüksek seviyeye çıkar. Kardiyak yetmezlik ya da ‘’Budd Chiari sendromu’’ 

olanlarda serum ALP ve aktivitesinin artmasını ve kolestatik sarılığın ortaya çıkmasını 

açıklar mahiyettedir.  

 

Bazolateral Membran Değişiklikleri 

Kolestazisin çeşitli modellerinde Na+,K+-ATPaz aktivitesinin azaldığı 

gözlenmektedir. Bu durum monohidroksi safra asitleri, diğer safra asitleri, etinil 

östradiyol ve klorpromazin tarafından indüklenen kolestazis modellerinde  

gösterilmiştir10.  Enzim aktivitesinin azalması membran geçirgenliğinin azalmasının 

sonucu olabileceği gibi, plazma membranındaki kolesterol içeriğinin artışının bir 

sonucu olabileceği şeklinde yorumlanmıştır10. 

  Na+,K+-ATPaz aktivitesinin azalması; östrojen ile kolestaz yapılan ratlarda Na+ 

bağımlı ve Na+ bağımsız taurokolat uptake’ni azalmakta ve Na+ bağımlı ve Na+ 

bağımsız taurokolat taşıyıcıları ntcp ve oatp sekresyonu da azalmaktadır39. Bu da 

transkripsiyonun azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Çünkü NTCP ve OATP mRNA 

düzeyleri düşmektedir39. 

 

İntrasellüler Değişiklikler 

Safra asidi bağlayıcı sitozolik proteinler etkilendiğinde  (örneğin 

indometazinle), safra asit salınımında azalma ve buna bağlı kolestazla 

sonuçlanmaktadır. 

 Fonksiyonel ve morfolojik kanıtlarla kolestazisde hücre iskeletinde değişiklikler 

olduğu saptanmıştır. Kolşisin ve Vinblastin gibi mikrototübül inhibitörleri safra asiti 

bağımlı safra akımını azaltmakta ve safra asidi yüklenmesi sonrasında safra asiti 

salınımında azalmayla sonuçlanmaktadır40.  Mikrotübüllerin hücrelerdeki vezikül 

hareketlerini etkilediği kanıtlanmıştır. Mikrotübül bağımlı veziküler mekanizmanın 

kanaliküler taşıyıcıların düzenlenmesi ile etkilendiği gözlenmiştir24,25. 

 ‘’Phalloidin ve Sitosalasin B’’ gibi mikroflaman zehirlerinin deney 

hayvanlarında kolestazisi indükledikleri bilinmektedir41. Mikroflamanlar kanaliküler 

kontraksiyonda görev alırlar. Mikroflaman fonksiyonu engellendiğinde kanaliküler 

paralizi ve safra akımında azalmaya sonuçlanır41. 

‘’Noretiandrolan’’42 gibi bazı ilaçlarla kolestaz indüklenmektedir, Kolestazla ilişkili olan 

‘’Kuzey Amerika yerlileri sirozu’’43 mikroflaman disfonksiyonuyla ilişkili olabilir fakat bu 

durumla ilişkili kesin kanıtlar hala tam olarak bulunamamıştır.  
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İki potent kolestatik ajan44,45 olan; litokolat ve taurokolata dönüşen hücre içi 

iyonize kalsiyum konsantrasyonu rat hepatositlerinde artmış olarak gösterilmiştir. Bu 

kalsiyum konsantrasyonundaki artış endoplazmik retikulum kalsiyum depolarındaki 

depolanmış kalsiyumun salınımı ile bağlantılıdır45. Bu intrasellüler kalsiyum ilişkili 

mekanizmalar kolestazisden sorumlu olabilirler fakat kesin mekanizma henüz tam 

olarak açıklanamamıştır46. 

 

Kanaliküler Değişiklikler 

 Kolestazın, özellikle de östrojen bağımlı kolestazın düşük biliyer sekresyon 

kapasitesi ile birlikte olabileceği konusunda delillere ulaşılmıştır47. Östrojen bağımlı 

kolestaz ATP bağımlı kanaliküler taurokolat ve organik anyonların transportunda 

azalma sonucunda ortaya çıkmaktadır48. Moleküler bazdaki incelemeler; Etinil 

östradiyol, endotoksin ve ortak safra kanalı ligasyonu ile sağlanan kolestazda MRP–2 

protein salınımında azalma olduğu sonucunu vermiştir49. MRP–2 salınımının 

azalması bu kolestaz modellerindeki organik anyonların azalmış kanaliküler 

salınımıyla sonuçlanabilmektedir. 

 Taurokolat ilişkili kolestazisin de bu düşük çözünürlüklü safra asitinin safra 

kanalındaki çökmesi ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Kanaliküler 

presipitatın başlıca kolesterol ihtiva ettiği daha sonra gösterilmiştir. Kanaliküler 

presipitasyon protoporfirin50 ve safra asit glukoronitleri ve sülfatlarla51 indüklenen 

kolestaz için bir model ve kolestaz arasındaki ilişki henüz tam olarak 

açıklanamamıştır. 

 

Parasellüler Permeabilite 

Parasellüler ortamda permeabilitenin artması sonucunda safra bileşiklerinin 

plazmaya difüzyonu olmaktadır. Bu sonuç bir çok kolestaz mekanizmasında ortaya 

konulmuştur. Bu permeabilitenin artması genellikle biliyer klerensdeki çözülmeyen 

ürünlerin artması sonucunda ortaya çıkar, bu ürünlerin sukroz veya lantanum olduğu 

anlaşılmıştır.  

 Miks hepatosellüler ve duktal patolojiler bazı ilaç kaynaklı kolestazis 

durumlarında da ortaya çıkabilir. Deneysel olarak alfa naftil izotiyosiyanat (ANIT), 

hepatosit ve kolanjiositlerde patolojilere yol açar. Kolanjiositik patolojilerin yüksek 

konsantrasyonda ANIT maruziyeti sonucu görüldüğü varsayılmıştır.  ANIT glutatyonlu 
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konjugat şeklinde safraya sekrete edilir. Safrada konjugat glutatyon ve ANIT’a 

dönüşerek kolanjiositlerde toksik etkiye neden olabilirler52.  

    

İNSANDA BİLİYER SEKRESYON 

 Hayvan çalışmalarında açıklanan modeller insanlarda da geçerlidir. Koledokta 

T tüpü olan vakalarda safra akımı ile safra asit salgısı akım hızı lineer bir ilişki 

sergilemektedir. Bu tablo eritritol ve mannitol klerensi ile açıklığa kavuşturulmuştur. 

Safra asitinin her bir mikromolu için yaklaşık 11 mikrolitre kanaliküler safra 

sekresyonu yapılır. Enterohepatik siklus varlığında dakikada ortalama 15 mikromol 

safra asiti sekrete edilir. Bu ortalama 0,15–0,16 ml/dk safra akım hızına tekabül eder. 

Muhtemel kanaliküler safra asiti akım hızı 0,16-0,17 ml/dk’dır. Duktüler salğının 

duktal salğıya oranı 0,11 ml/dk’dır. Günlük hepatik safra yapımı bu şartlar altında 

günlük olarak ortalama 600 ml düzeyindedir11. 

 

Bilirubin Mekanizması 

Bilirubin; hemoglobinin, demirli hem kısmının parçalanması sonucunda ortaya 

çıkar.  Bilirubinin yaklaşık  % 75’i eritrositlerin parçalanması sonrası açığa çıkar. 

Bilirubinin diğer kısmi ise karaciğerdeki hemoglobin dışı hem proteinlerinden ve daha 

az olarak da kemik iliğinde immatür eritrositlerin parçalanmasından açığa çıkar.  

Kökeni nerden gelirse gelsin karaciğer dışından kaynaklanan bilirubin büyük oranda 

albumine bağlanıp ve karaciğere taşınır7.   

Normal bilirubin metabolizması on basamakta ele alınır.  Bu basamakların 

önemi,  bu safhaların herhangi bir basamağında problem olması,  sarılıkla birlikte 

olan hastalıklara neden olur7. 

 

Bilirubin Metabolizmasının Basamakları: 

1. Retiküloendotelial hücreler ve karaciğerde hemin katabolizması ile unkonjuge 

bilirubin meydana gelmesi, 

2. Plazmada albumine bağlı bilirubinin serbestlenmesi, 

3. Disse aralığında sinüzoidal membranlarda albuminden serbestelenmesinden 

sonra bilirubinin hepatik tutulumu, 

4. Sitozolde depolanma,  ‘ligandin’  ve  ‘Z proteinlerine’  bağlanma, 

5. Bilirubinin konjugasyonu  (monoglukoronid ve diglukoronid oluşumu), 

6. Kanaliküller içerisine konjuge bilirubinin salınımı, 
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7. Konjuge bilirubinin safra kanallarından transportu, 

8. Bağırsaklarda bilirubin transportu ve parçalanması, 

9. Unkonjuge bilirubin ve ürobilinojenin enterohepatik siklusu, 

10. Ürobilinojen ve konjuge bilirubinin böbreklerden itrahı. 

 

 Bilirubin normalde karaciğer tarafından alınır ve suda eriyen konjuge bilirubin 

formuna çevrilir.  Safra yolu ile barsağa gelen konjuge bilirubin bağırsak bakterileri 

tarafından dekonjuge edilir ve redüksiyona uğrayarak ürobilinojene dönüştürür.  Bir 

miktar değişmemiş bilirubin ve ürobilinojen,  gayta ile vücuttan itrah edilir. Küçük  bir 

miktar ise absorbe edilip dolaşıma geçer ve karaciğere ulaşarak safra pigmentlerinin 

enterohepatik siklusunu meydana getirir7. 

 

Hepatik Safra Oluşumu 

  Kanaliküler lümene relatif olarak serbest geçişi olmayan maddelerin,  aktif 

salınımı ile ozmotik bakımdan aktif maddelerin lümende birikmesi sonucu sağlanan 

ozmotik gradiyent farkı,  kanaliküler membranda su ve elektrolitlerin lümene 

geçmesiyle sonuçlanmaktadır.  Safra asitlerinin ve bunların konjugatlarının aktif  

salınımı, tüm canlı türlerinde kanaliküler safra  akımının % 40-50’sini oluşturmaktadır. 

Ancak safra asitlerinin bulunmadığı durumlarda sıvı sekresyonunun mekanizması 

tam olarak açıklanamamakta ve çeşitli hipotezler öne sürülmektedir.  Bu bilgiler 

ışığında,  bir seri endojen organik maddenin ve inorganik iyonun aktif taşınmasının 

etkin olduğu varsayılmaktadır.  Ancak, hepatosellüler inorganik elektrolit salgısının 

kanaliküler safra oluşumunun sağlanmasında etkili bir görevi olmadığına ilişkin 

deneyler ortaya konulmuştur53. Yeni deneylerde safra asitlerinden bağımsız,  safra 

akımından sorumlu maddelerden birinin de glutatyon olduğu varsayılmaktadır.  Özel 

bir transporter yolu ile olan bir mekanizma sayesinde bu tripeptid göreceli olarak 

yüksek konsantrasyonlarda kanaliküler safraya sekrete edilmektedir.  Safraya 

glutatyon salgı hızı ile safra akımı arasında bir ilişki ortaya konulmuştur54.  Ratlarda 

yapılan bir çalışmada;  hepatik safra sekresyonu esnasında glutatyonun ozmotik bir 

rol oynadığı,  1 µmol glutatyonun safraya sekresyonunun 34   µmol safra akımı 

sağladığı görülmüştür. İzole perfüze rat karaciğerlerindeki sonuçlar ele alındığında,  

glutatyon salgısının total safra akımının yaklaşık olarak  % 26’sına tekabül ettiği 

görülmüştür.  Bu tabloya göre,  biliyer glutatyon atılımında olan bir artış safra 

akımında da artışla sonuçlanacaktır54. 
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Tıkanma Sarılığı Etyolojisi: 

 Tıkanma sarılığı;  bazı konjenital ve akkiz patolojilere sekonder olarak 

karşımıza çıkmaktadır55. 

 

Konjenital Patolojiler: 

1. Safra kanalı agenezisi,  hipoplazisi veya stenozu 

2. Koledok ve pankreas duktusları-doudenum bileşim anomalileri 

3. Koledok kisti ve koledokosel 

  

Akkiz Patolojiler:  

1. Safra taşları: 

 Koledok veya hepatik safra kanallarında 

 Safra kesesinde (Mirizzi sendromu) 

2. Neoplazmlar: 

 Safra kanalları, pankreas, duodenum, ampulla, safra kesesi veya 

karaciğerin primer tümörleri 

 Safra kanallarına bası yapan veya direkt olarak invaze eden sekonder 

tümörler 

 

       3. Strüktürler: 

 Postoperatif (iyatrojenik) 

 Kronik pankreatit ile ilişkili 

 Posttravmatik 

 Ampuller stenoz ile ilişkili 

 Sklerozan kolanjite bağlı (primer veya sekonder) 

 Bilio-enterik anastomoz disfonksiyonu 

 İdiyopatik 

 

         Diğer Patolojiler: 

1. Parazitler 

2. Arteriyel anevrizmalar 

3. Duodenum divertikülleri 
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Tıkanma Sarılığının Fizyopatolojisi 

 Tıkanma sarılığı iki mekanik soruna neden olur. Birincisi safra ve safra ile 

sekrete edilen maddeler üst gastrointestinal sisteme geçemez ve enterohepatik siklus 

kesintiye uğrar. İkincisi, ekstrahepatik biliyer ağaçta ve koledokta artan basınç, safra 

reflüsüyle sonuçlanır. Yüksek intrabiliyer basınç, safra asidinde azalmayla 

sonuçlanır56,57. Biliyer tıkanma sırasında karaciğer içi safra asitlerinin artması ve 

tutulmasının karaciğer hasarını arttırdığı varsayılmaktadır58. Bir süre sonra safra 

asitlerinin salgılanması azalırken, sülfatlanmış konjugatları pasif diffüzyon ve aktif 

taşınımla idrarla itrah edilir. Bu itraha rağmen tıkanma sarılığında safra asitlerinin 

serum ve karaciğer dokusundaki seviyeleri yükselir. Safra tuzu havuzu, hızlı 

enterohepatik siklusla vücut sıvısı ve sistemik dolaşıma tekrar salınır. Yüksek doku 

ve kan düzeylerine rağmen azalmış üretimden dolayı safra tuzu havuzu 

azalmaktadır56,57. 

 Hepatositler içinde safra asitlerinin tutulumu ve birikimiyle sonuçlanan 

hidrofobik mono ya da dihidroksi safra tuzlarının glisin bileşiklerinin hepatosellüler 

konsantrasyonları, hepatositlerde kuvvetli bir pro-apoptotik stimülusyan ortaya 

çıkarırlar58. Bununla ragmen, bu safra asitlerinin taurin bileşikleri ise hepatosit 

apoptozisini ve karaciğer hasarını önleyen adaptif bir mekanizma olarak NF-ĸB 

aktivasyonunu aktive edebilir58,59. 

Sinüzoidal endotel hücrelerin harabiyeti sinüzoidlerde mikrosirkülasyonun 

aksamasıyla sonuçlanır. İntrabiliyer basınç artışıyla beraber gelişen kanalikül 

dilatasyonu ve periportal ödem, aktive olan nötrofillerin salgıladığı toksik maddeler, 

Kupffer hücre proliferasyonu ve ekstrasellüler matriks protein yığılması sinüzoidal 

endotel hasarına yol açan mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır60. 

 Tıkanma sarılığında mononükleer fagositik fonksiyonun ve özellikle Kupffer 

hücre klirens kapasitesinin azaldığı birçok klinik ve deneysel çalışmalarla ortaya 

konarak gösterilmiştir61,62. Kupffer hücre fagositik fonksiyon kaybının nedeni çeşitli 

hipotezler yürütülmesine karşın net olarak açıklanamamıştır. Sorumlu tutulan 

mekanizmaların başında sistemik safra asitlerinin artmış düzeylerine bağlı olarak 

direkt biyokimyasal toksisite, yüksek intraduktal biliyer basınç, portosistemik şantlar, 

major histokompatibilite kompleks (MHC) sınıf II yüzey antijen baskılanmasında 

azalma ve inflamatuar sitokinlerin lokal otokrin hasarlayıcı etkileridir61,63. 
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 Hücre ilişkili immünitede baskılanma ve Kupffer hücrelerinden  tümör nekrozis 

faktör- (TNF-), interlökin–1 (IL–1) ve interlökin–6 (IL–6) gibi değişik sitokinlerin 

aktivasyonunun, sistemik inflamatuar olaylara kaynaklık ettiği 

varsayılmaktadır48,61,64,65.Dolaşımdaki nötrofillerin enfeksiyon ve hasarlı doku alanına 

migrasyonunu ve hücrelerin hasarlı bölgeye adhezyonunun aktivasyonunu sağlayan 

önemli bir mediyatör İnterlökin–8’ dir66,67. 

 Tıkanma sarılığı fizyopatolojisini anlatmada endotokseminin etkisi incelemeye 

değer önemdedir. Biliyer obstrüksiyonda hem portal hem de sistemik endotoksinlerin 

miktarının arttığı kanıtlanmıştır61,68,69,70. Sistemik endotoksemi biliyer obstruksiyonlu 

olğularda portal venöz kandan endotoksin klerensinin azalmasına veya 

gastrointestinal sistemden endotoksin absorbsiyonunun artmasına bağlı olarak ortaya 

çıkabilir67,70,72. Portal venöz kandaki endotoksinin gastrointestinal sistemin 

lümeninden translokasyon yoluyla geçtiği varsayılmaktadır69,70. İntestinal mikroflora 

ve mukozal bariyer, immünolojik defans, gastrik asidite ve gastrointestinal motilite gibi 

konak defans mekanizmalarındaki homeostazis bozuklukları bakteriyel translokasyon 

şeklinde karşımıza çıkabilir. Safra tuzları endotoksine bağlanıp, endotoksini inaktive 

forma dönüştürmektedir, tıkanma sarılığında, bağırsakda safra tuzları yokluğunda 

sekonder portal ven kanı içinde endotoksin translokasyonunun arttırdığı 

düşünülmektedir63. 

               

           Tedavi edilmeyen tıkanma sarılığının önemli komplikasyonları arasında 

kolanjit, koagülasyon defektleri, biliyer fibrozis ve karaciğer sirozuna kadar ilerleyen 

karaciğer hasarı sayılmaktadır. Tıkanma sarılığının tedavi yöntemi cerrahi ya da 

radyolojik girişimlerle yeniden safranın drenajıdır. Teknolojik gelişmeler ve hasta 

bakımındaki ilerlemelere rağmen günümüzde tıkanma sarılığının cerrahi 

tedavisindeki mortalite oranı % 10–25, majör komplikasyon oranı ise % 56’gibi 

yüksek değerlerdir57. Postoperatif komplikasyonların çoğu sepsis, renal yetmezlik ve 

pulmoner disfonksiyona sekonder gelişir. Ayrıca yara iyileşmesinde gecikme ile 

sonuçlanır, herniasyon ve evisserasyon sık olarak karşılaşılan klinik 

problemlerdir57,59,71.  

 Tıkanma sarılığı olgularında albumin, fibrinojen, protrombin, haptoglobülin, 

transferrin, seruloplazmin ve pıhtılaşma faktörleri V, VII, IX, X’u içeren protein 

sentezinde bozulma ortaya çıkmaktadır56,57. Tıkanma sarılıklı vakalarda 

kardiovasküler instabilite, hipotansiyona eğilim ve şok tablosu gösterilmiştir. 



 26 

Norepinefrin ve anjiotensin II’ ye cevapta azalma ile sistemik vazodilatasyon ortaya 

çıkmaktadır56,57,72. Bilirubin artışına sekonder hemolize bağlı anemi ortaya 

çıkabilmektedir56,57. Sarılıklı olgularda yara ayrılması ve herni insidansının arttığı 

kanıtlanmıştır. Sarılıklı vakalarda yara iyileşmesinin erken evresinde gerçekleşen 

fibroblast ve makrofaj infiltrasyonu belirgin olarak azalmıştır57.  

Bu değişiklikler;  

 

Biliyer Tıkanmadaki Patofizyolojik Değişmeler: 

Karaciğer: 

 Azalmış protein sentezi 

 Azalmış koagülasyon faktörlerinin sentezi 

 Azalmış hepatosit mikrozomal P450 enzim aktivitesi 

 Azalmış portal venöz basınç 

 Azalmış total hepatik kan akımı 

 Kolanjit 

 Artmış kolanjiovenöz ve kolanjiolenfatik reflü 

 

Bağırsak: 

 Azalmış intraluminal safra tuzları 

 Azalmış intraluminal IgA 

 Azalmış mukozal bütünlük 

 Bakterilerin aşırı çoğalması ve florada değişiklikler 

 Artmış bakteriyel translokasyon 

 Portal venöz kanda artmış bakteri ve endotoksin 

 Azalmış K vitamini emilimi 

            

           Kardiyovasküler sistem:  

 Hiperdinamik dolaşım 

 Azalmış kan volümü 

 Azalmış miyokardiyal kontraktilite 

 Norepinefrin ve Anjiotensin II’ye azalmış cevap 

 Sistemik vazodilatasyon 
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Böbrek: 

 Glomerüler bazal membranda immün kompleks ve pigment depolanması 

 İskemiye artmış duyarlılık 

 

Sistemik Kan: 

 Artmış bilirubin 

 Artmış safra tuzları 

 Artmış IgA 

 Azalmış koagulasyon faktörleri 

 Hiperfibrinolizis 

 Artmış kolesterol, trigliserid, lipoprotein X 

 Endotoksemi 

 

Deri: 

 Azalmış yara iyileşmesi 

 

Tıkanma Sarılığında İnflamatuar Yanıt 

 Tıkanma sarılığı çeşitli sebeblerden kaynaklabilir. Sebebi ne olursa olsun 

komplet biliyer tıkanma karaciğer fibrozisinin gelişimine yol açar73. İntrahepatik ve 

ekstrahepatik safra yolu obstruksiyonunu takiben oluşan kolestatik karaciğer hasarı, 

terminal dönem karaciğer hastalığı ve sirozla sonuçlanan nonparankimal hücre 

proliferasyonu ve matriks depozisyonu ile sonuçlanır64. 

 İnsanlarda ve deney hayvanlarında obstrüktif karaciğer hastalığının önemli bir 

göstergesi hepatik inflamasyondur. İnflamatuar hücreler, çoğalan safra duktusları 

etrafında karaciğerin periportal zonlarına lokalize olmaktadır. İnfiltrasyona katılan 

lökositler arasında önemli olanı nötrofillerdir74. Mekanik biliyer tıkanmayı takriben 

nötrofiller 3 saat içinde karaciğere infiltre olur ve portal alanlara geçerler. İnflamatuar 

sitokinlerin sekresyonu ve toksik serbest oksijen radikalleri ile doku hasarına neden 

olurlar60,73. Biliyer obstruksiyonda karaciğerde inflamatuar yanıtın uzaması göç etmiş 

nötrofillerdeki sekonder sinyallerden kaynaklanbilir. İnvivo yapılan çalışmalar, 

nötrofillerin hepatik fibrojenezi arttırdığını ve kesin olarak biliyer fibrozise yol açtığını 

göstermiştir73. 
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Tıkanma Sarılığı ve Bakteriyel Translokasyon 

Gr(-) endotoksemi ve sepsis TS olgularında morbidite ve mortalitenin major 

sebepleridir. TS olgularında yüksek insidanslarda bildirilen portal ve sistemik 

endotoksemi; postoperatif komplikasyonların fizyopatolojisinde endotoksinlerin 

suçlanmasına sebeb olmuştur. TS’da ortaya çıkan endotokseminin sebebleri 

intestinal lümenden yüksek miktarda endotoksin absorbsiyonunu ve portal sistemdeki 

Kupffer hücrelerinin endotoksin temizleme fonksiyonlarının bozulması sonucudur. 

İnce bağırsaklarda safra olmadığı zaman mukoza safra tuzları, pigmentleri ve 

fosfolipidleri kullanamaz. Bu maddelerin yokluğunda intestinal endotoksinlerin 

nötralizasyonu ve eliminasyonu aksamakta, intestinal bakteri popülasyonu artmakta, 

bakteriyel translokasyon kolaylaşmaktadır. TS’da LPS ve diğer toksinler portal ven 

yolu ile karaciğere taşınmaktadır. Fonksiyonları azalmış veya bozulmuş Kupffer 

hücreleri LPS ve diğer antijenleri temizleyememekte ve tablo sistemik 

endotoksemiyle sonuçlanabilmektedir74-79. Normal ve sağlıklı şartlarda intestinal 

mukozal sistem sürekli oral antijen yüküne karşı immünosüpresif vaziyettedir. Bu 

immün tolerans ile ince bağırsak mukozası oluşabilecek intestinal hasardan ve 

bakteriyel translokasyondan korunmaktadır. Normal şartlarda zararsız sekretuvar 

IgA’ya karşı bir insensitive mevcut olup sistemik dolaşımdaki aynı antijenlere karşı 

hipersensitivite reaksiyonu oluşmamaktadır80,81. Özellikle antinflamatuvar 

sitokinlerden interlökin–4 (IL–4), Transforming Growth Factor-ß (TGF-ß) ve 

interlökin–10 (IL–10) bu reaksiyonun oluşmamasında, yani immün toleransta etkin rol 

almaktadırlar. Anerji durumunda spesifik T hücreleri ve T helper 2 hücreleri bu 

immünosüpresif sitokinlerin inhibisyonunu sağlamaktadır. TS’da ekspresyonu artan 

majör histokompatibilite antijenleri (MHC class II HLA-DR) ince bağırsaklardaki 

enterosit ve mukozal immün hücrelerde aktivasyona kaynaklık etmektedirler. Bu 

hücrelerdeki aktivasyonu neyin tetiklediği çok net olmamakla birlikte bakteri, antijen 

ve endotoksinlerin enterosit ve mukozal immün hücreler ile olan direkt lokal 

temasının etkili olduğu görünmektedir. Bu temasla özellikle T helper hücrelerden 

TNF- ve interferon gama (IFN-) salınmaktadır. TNF- ve IFN- villuslardaki geçiş 

noktalarında, kavşaklarda (thight junction) permeabiliteyi artırmakta ve ince bağırsak 

epitel hücre dizisindeki devamlılık bozulmaktadır. Sonuç olarak hücreler lamina 

propriyadaki lenfositlerce antijenik özellikteki hücre gibi işlem görmektedir. İnce 

bağırsak mukozasında başlayan bu immünoinflamatuvar cevap doku hasarıyla 

sonuçlanmakta ve ince bağırsak bariyer fonksiyonu aksamaktadır48,82. TS-Bakteriyel 
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translokasyon ilişkisi ispatlandıktan sonra bu problemi önlememeyi amaçlayan 

çoğunluğu deneysel olmak üzere birçok çalışma bildirilmiştir. Aldem ve arkadaşları 

deneysel bir çalışmada TS’da bakteriyel translokasyonu ve ursodeoksikolik asit, 

glutamin ve poliklonal immünoglobulinlerin önleyici etkisini çalışmışlardır. BT ve 

dokulardaki gram dokuya düşen bakteri koloni sayısı, TS grubunda ilaç uygulanan 

gruplara göre daha yüksek saptanmıştır83. Bir başka deneysel çalışmada deneysel 

TS modelinde somatostatin analoğu olan oktreotid uygulanmasının bakteriyel 

translokasyon üzerindeki etkisi bakılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre BT’nin 

önlenmesinde oktreotid etkili olduğu saptanmıştır84. Akın ve arkadaşları yaptıkları 

deneysel bir modelde TS oluşturulan deneklerde BT gelişimini ve hiperbarik oksijen 

kullanılmasının önleyici etkisini araştırmışlar. Kısa ve uzun dönem uygulanan 

hiperbarik oksijen tedavisi ile gerek ileum, gerekse diğer organlardaki bakteri koloni 

sayısında belirgin azalma olduğunu saptamışlardır85. 

 

Tıkanma Sarılığı ve Endotoksemi (LPS) 

Tıkanma sarılığında oluşan sistemik endotoksemi ve sepsisin temelinde yatan 

bir diğer neden bakteriyel translokasyon sonrası portal vene geçen LPS ve diğer 

endotoksinlerin karaciğer Kupffer hücreleri ortamdan atılamamasıdır. TS oluşturulan 

deneklerin ve TS gelişen kişilerin LPS ve diğer toksinlere karşı daha hassas oldukları 

ve oluşan endotokseminin normal kişilere göre daha ciddi sonuçlandığı 

varsayılmaktadır. TS’da LPS antijenleri BT sonucu karaciğere ulaşmaktadır. Bozulan 

Kupffer hücre fonksiyonları sonucu LPS ve diğer endotoksinler 

etkisizleştirilememekte ve septik şok benzeri LPS kaynaklı sistemik endotoksemiyle 

tablo sonuçlanmaktadır. Tıkanma sarılığı-endotoksemi ve TS-lipid peroksidasyonu 

birbiri ile çok ilişkilidir. TS’da oluşan portal endotoksemi ve LPS kaynaklı sistemik 

endotoksemi nötrofil aktivasyonu ve makrofajlardan serbest oksijen radikallerin 

sekresyonu ile oksidatif stresin etkisini  artırmaktadır. Hücrelerin mitokondrilerindeki 

indirgenmiş glutatyon havuzlarını bozarak peroksinitritlerin meydana gelmesini 

başlatmaktadır48,86. TS’da LPS kaynaklı endotokseminin başlangıcında endotel 

hücreleri, kompleman sistemi, nötrofil, monositler ve koagülasyon yolakları 

aktivasyonu ortaya çıkmaktadır. LPS ile birlikte endotel hücrelerinde endojen TNF-, 

IL–1 ve IL–6 yapımı aktive edilir ve IL–8 sekresyonu başlatılır. IL–8, endotelyal 

bariyerden PMN hücrelerinin transendotelyal göçünü düzenler87. Inflamatuvar 

sitokinler, PAF (platelet activating factor) ve diğerleri nötrofillerin aktivasyonuna ve 
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göçünü sağlayarak doku harabiyetinde görev alırlar. Nötrofillerin aktivasyonu ile 

serbest oksijen radikalleri ve diğer sitotoksik ürünler salınırken transendoteliyal 

yapışmalar da başlar. IL-8 salınımı hücre adhezyon molekülü selektin 

ekspresyonunun birlikteliğiyle olur ve IL-8 dolaşıma karışarak integrinler aracılığıyla 

lökositlerin endotel hücrelerine sıkıca bağlanmasını olanaklı kılar. Ayrıca, IL–8 

subendotelyal matrikste birikerek transmural kemotaktik olarak etkir. Endotel 

hücreleri sitokinler veya trombin ile aktive edildiğinde endotelyal hücre lökosit 

adhezyon molekülü (ELAM) 1 ve intersellüler adhezyon molekülü (ICAM) 1’in 

inhibisyonunu  sağlarlar. Endotel hücrelerinin aktivasyonu ile salınan PAF adhezyon 

moleküllerinin hızlı baskılanmasına yol açar. ELAM–1, PMN ve monositlerin 

bağlanmasına aracılık eder. ICAM–1, IFN-, IL–1 ve TNF- ile inhibisyonu artar ve 

PMN ve lenfositlerin adhezyonununa yol açar. ICAM–2 (ICAM–1 in kısmen 

homoloğu), T ve B hücrelerinin endotel hücrelerine bağlanmasına aracılık eder. 

İmmünoglobülin yapısında aktive edilebilen bir diğer endotel yüzeyi adhezyon 

molekülü VCAM-1’dir ve lenfosit ve monositleri bağlanmasını sağlar. Uyarılan endotel 

GMP–140 denilen yüzey reseptörünü baskılar ve bunun sonucunda trombositleri 

bağlar. Bağlanan trombositler PAF miktarını arttırır bu da endotel hücrelerinin daha 

fazla adhezyon molekülü inhibisyonu yapmasını hızlandırır. LPS bir taraftan lökosit-

endotel aktivasyonu, sitokin ve diğer yolakları aktive ederken diğer taraftan da 

serbest oksijen radikalleri, nitrik oksit, nitrik oksit sentetaz ve peroksinitritlerin 

salınmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak tablo sistemik iltihabi cevap sendromu, 

sepsis ve çoğul organ yetmezliği ile sonuçlanabilmektedir73,88,89,90. 

TS olgularında gelişen LPS endotoksemisinin önemli sonuçlarından biride 

hücresel bir mediyatör ve transkripsiyon faktörü olan NF-кB aktivasyonunun ortaya 

çıkmasıdır. NF-B başta LPS olmak üzere bazı inflamatuvar sitokinler, serbest 

oksijen radikalleri ve virüsler tarafından aktive edilebilmektedir. TS’da LPS 

stimülasyonuyla bağlı artan TNF- baskılanması, serbest oksijen radikalleri, PAF; bir 

transkripsyon faktörü olan NF-B için aktivasyon faktörüdür. TNF-‘nın tüm 

hücrelerde ve immünositlerde yüzeyde bağlanabileceği 15’e yakın hücre membran 

reseptörü bulunmaktadır. Bu reseptörlerce aktivasyon olunca spesifik hücresel cevap 

oluşmakta ve bu süreç hücre ölümüyle sonuçlanmaktadır. TNF-‘nın esas olarak 2 

adet spesifik transmembran reseptörüne sahiptir. TNF-rI ve TNF-rII. TNF-rI 

apopitozisi, sitotoksisiteyi, adhezyon molekül baskılanmasını ve NF-B 
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aktivsyonunundan sorumludur. Bir çok hücrede NF-B hücre sitoplazmasında 

inhibitör alt ünitesi olan IB formunda bulunmakta ve bu şekilde NF-B’nin hücre 

nükleusuna geçişi ve gen ekspresyonu yapması engellenmektedir. Bazı uyarılar 

özellikle LPS; NF-B’nin fosforilizasyonuna ve degredasyonuyla sonuçlanmakta, 

böylece NF-B hücre nükleusuna geçerek gen ekspresyonuna yol açmaktadır. 

Transkripsiyon faktörü, NF-B sarkom hücrelerinde apopitozisi sağlayan önemli bir 

düzenleyicidir. TS’da LPS etkisi ile protein tirozin kinaz ve protein kinaz C 

aktivasyonu sağlanmaktadır. LPS aracılı TNF- ve NF-B aktivasyonu için bu 

proteinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proteinler ile taşınan hücreler arası sinyal iletileri 

ile gen ekspresyonu olabilmektedir91,92.  

TS’da hepatositler içinde safra asitlerinin toplanması ve artışının söz konusu olduğu 

bilinmektedir. Hepatosellüler konsantrasyonu artan glisin hidrofobik mono ve 

dihidroksi safra tuzlarının konjugasyonunu sağlamaktadır. Bu toksik safra asit ve 

tuzlarının NF-B aktivasyonu sonucunda endotoksemi daha ciddi bir boyut 

alabilmektedir93. TS-endotoksin ve NF-B ilişkisi saptandıktan sonra bu problem 

düzleminde çoğunluğu deneysel olmak üzere birçok çalışma yapılmıştır. Koutelidakis 

ve arkadaşlarının yaptıkları deneysel çalışmada TS ve TS+ laktüloz uyguladıkları 

deneklerde LPS, TNF- ve malondialdehit düzeylerini ve sürvi oranlarına 

bakmışlardır. Ortalama sürvi TS grubunda 3.08 +/- 0.19 gün iken, TS+laktüloz 

grubunda 5.36 +/- 0.41 gün olarak ortaya çıkmıştır. LPS, TNF- ve malondialdehit 

düzeyleri TS grubunda sürekli olarak yüksek bulunurken, TS+laktüloz grubunda ise 

azalma eğilimi saptanmıştır94. 

 

Tıkanma Sarılığı ve Lipid Peroksidasyonu 

TS’da gelişen endotoksemi ve sepsisin önemli bir nedeninin nitrik oksit (NO) 

üretimindeki artış ve ortaya çıkan oksidatif stres olduğu varsayılmaktadır. Serbest 

oksijen radikalleri (SOR) ile koruyucu sistemler arasındaki dengenin bozulması 

oksidati stres olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda serbest oksijen radikalleri ile 

oluşan bir doku harabiyeti meydana gelmektedir. TS’da safra asitleri ve toksik safra 

tuzlarının etkisi ile hücre mitokondrisinden serbest oksijen radikalleri salınmakta ve 

bu da hücre membranında oksidatif hasarla sonuçlanmaktadır. TS’da eritrositlerdeki 

oksidatif kapasite azalması, hücre ve dokulardaki oksidatif stresin artışına sekonder 

eritrosit glutatyon, indirgenmiş glutatyon ve doku glutatyon havuzlarında azalma ile 
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sonuçlanmaktadır. TS’da serbest oksijen radikallerinin üretiminin artmasıyla 

antioksidatif kapasite ile oksijen radikalleri arasındaki denge serbest oksijen 

radikalleri lehine bozulmaktadır. NO kaynağı olan nitrik oksit sentetaz (NOS) enzim 

ailesi üç izoenzim içermektedir. Bu üç enzim nöronal NOS (nNOS veya NOS 1), 

indüklenebilir NOS (iNOS veya NOS 2), ve endotelyal NOS’ (ecNOS veya NOS 3) 

tur. iNOS normal şartlarda sentezlenmez iken, özellikle LPS, TNF-, IL-1, INF- gibi 

sitokinlere yanıt olarak salgılanmaktadır. Endotoksemi varlığında iNOS kalsiyumdan 

bağımsız olarak salgılanmakta ve NO üretimi artmaktadır95-97. Shiomi ve arkadaşları 

TS oluşturulan deneklerde aşırı bir NO üretiminin olduğunu ve mitokondriyal hasarın 

ortaya çıktığını bildirmektedir98. TS’da gelişen oksidatif stres önemli bir apopitozis 

öncüsü olarak bilinmektedir. Oksidatif streste ortaya çıkan NO serbest oksijen 

radikallerinden hidroksil radikalleri (OH) ile reaksiyona girerek daha toksik olan 

peroksinitritlerin (ONOO-) oluşmasına kaynaklık etmektedir. Serbest oksijen 

radikalleri ve peroksinitritler hücre membran lipidlerinde peroksidasyon yapmakta, 

proteinlerin denatürasyonunu sağlamakta ve bu süreç DNA hasarıyla 

sonuçlanmaktadır. DNA’da oluşan bu kırılma DNA tamir enzimi olan poli (ADP-riboz) 

sentetaz (PARS) enziminin aktivasyonuyla sonuçlanmaktadır. İskemi, reperfüzyon 

hasarı ve sepsiste ortaya çıkan oksidatif streste aktive olan PARS enzimi nikotinamid 

adenin dinükleotid (NAD)’in hücresel miktarını azaltmaktadır. NAD düşünce hücresel 

ATP miktarındaki azalma, hücresel disfonksiyon ve hücre ölümüyle 

sonuçlanmaktadır97,99-105. TS’da LPS kaynaklı endotoksemi sonucunda makrofaj, 

nötrofil ve endotel hücrelerinden iNOS etkisi ile NO sentezinin artacağı bilinmektedir. 

Kawamura ve arkadaşları safra yolu tıkanıklıklarında hepatik doku lipid 

peroksidasyonlarında artış saptamışlardır106. Topuzlu ve Stahl önemli bir deneysel 

çalışmada safra infüzyonunu takriben hipovolemi, renal yetmezlik ve natriürezis 

ortaya çıktığını saptamışlardır. TS’da atriyal natriüretik peptid denilen bir hümoral 

mediyatörün artarak natriürezis, kaliürezis, periferik vazodilatasyon ve hipotansiyona 

kaynaklık ettiği belirtilmekte ve bu değişikliklerden NO mediyatörünün sorumlu 

olabileceği varsayılmaktadır107,108. TS’da antioksidan savunma sisteminin bozulması 

sonucunda glutatyon peroksidaz (GSH) aktivitesinde düşme olmaktadır. Üstelik 

sarılığın düzeyi ile ilişkili olarak lipid peroksidasyonu artarken antioksidanların 

düzeyinin azaldığı saptanmıştır109. Bomzon ve arkadaşları tarafından TS’da safra 

asitleri ve bilirubinin aynı zamanda renal oksidatif stres ve lipid peroksidasyonundan 

sorumlu olduğunu belirtmişlerdir. LPS ve safra asitleri SOR ve sitokinler aracılığıyla 
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renal tübüler ve glomerüler hücrelerde oksidatif hasara ve lipid peroksidasyonundan 

sorumludurlar. Bu şekilde TS’da böbrek yetmezliği ve çoğul organ hasarını 

başlatmaktadırlar110. TS-lipid peroksidasyonu-PARS ve oksidatif stres ilişkisi 

anlaşıldıktan sonra bu olayı engelleme amaçlı çoğunluğu deneysel olmak üzere bazı 

çalışmalar ortaya konulmuştur. Vendemiale ve arkadaşlarının yaptığı klinik çalışmada 

TS’da hepatik oksidatif hasarı ve safra drenajının olumlu bir etkisi olup olmadığı 

araştırılmıştır. Karaciğer dokusundaki total glutatyon düzeyi, lipid peroksidasyonunun 

son ürünü olan malondialdehit seviyesine 12 hastada bakılmıştır. Bu klinik çalışmada 

TS’da karaciğer glutatyon ve protein sülfidrillerinin azaldığı, malondialdehit 

seviyelerinin ise yükseldiği, biliyer drenajı takriben 2 hafta sonra tüm oksidatif 

parametrelerin düzelmeye başladığı bulunmuştur111. Önemli bir moleküler çalışmada 

bilirubin etkisine maruz kalan hücrelerde hücre içi sinyallerin artmasına ve DNA 

hasarına sekonder apopitozisin arttığı, hücre membran sürekliliğinin bozulduğu ve 

intrasellüler SOR’lerin arttığı belirtilmiştir112. Engin ve Atlan’ın yaptığı klinik çalışmada 

TS da eritrositlerde lipid peroksidasyonu ve oksidatif hasarın artacağı saptanmıştır. 

Olgularda yapılan yan yana koledokoduodenostomiden 4 hafta sonra eritrositlerdeki 

lipid peroksidasyonunun ve oksidatif hasarın tamamen düzeldiği gösterilmiştir113. 

Pata ve arkadaşlarının yaptığı deneysel çalışmada TS oluşturulan ratlarda böbrek 

doku iNOS düzeylerinde artış saptanmıştır. Sepsiste ortaya çıkan oksidatif streste 

kullanım alanı bulan Antitrombin-III kullanılması sonucunda doku iNOS düzeylerinde 

azalma gözlenmiştir114. Holt ve arkadaşları sarılık olgularında gelişen ve sepsise 

gidişatta önemli bir aşama olan böbrek yetmezliğinde oksidatif stres ve 

vazokonstriktör mediyatörlerin aracılık ettiğini saptamışlardır. Yaptıkları deneysel 

çalışmada NAC, alfa lipoik asit ve tromboksan antagonistleri gibi antioksidanlar 

kullanmak yoluyla böbrek fonksiyonlarını incelemişlerdir. Her 3 antioksidan maddenin 

de TS’da gelişen lipid peroksidasyonunu ve oksidatif stresi engelleme yoluyla böbrek 

disfonksiyonunu önlediğini saptamışlardır115. TS’da gelişen oksidatif stres ve lipid 

peroksidasyonu karaciğer Kupffer hücrelerinde önemli hasarlara yola açarak LPS ve 

diğer toksinlerin uzaklaştırılmasında etkin çalışamamasına kaynaklık etmektedirler. 

Bu açıdan bakıldığında antioksidan tedavinin deneysel anlamda etkinliği 

kesinleşmiştir 116,117. Çevikel ve arkadaşlarının ortaya koyduğu çalışmada TS 

oluşturulan ratlarda mannitol uygulanmasının karaciğer glutatyon metabolizmasına 

etkisini incelemişler. Tc99m ile işaretli glutatyon verildikten sonra tüm vücut ve 

karaciğer sintigrafi görüntülerine bakılmış. Mannitol karaciğer fonksiyon testleri ve 
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histopatolojik hasar üzerinde olumlu bir etkisi saptanmazken glutatyon tutulumu 

açısından olumlu etkisi kanıtlanmıştır118.  

 

Lipopolisakkarit Antijeni 

LPS, çeşitli aerobik gram negatif bakterilerin hücre duvarındaki lipoidal 

glukozamid disakkarit yapısındadır119-122. Günümüzde yapısı ve katıldığı biyolojik 

mekanizmalar çok iyi tanımlanmış olan LPS, gram negatif bakteri öldüğü veya 

bölündüğünde ortaya salınmaktadır123. Yapısı esas olarak 3 immünokimyasal alt yapı 

ihtiva etmektedir. Bu subunitlerden ilki biyolojik olarak etkin bir lipid A, ikincsi O-

polisakkarit yan zincir ve son olarak R-kor oligosakkariti içermektedir121. O-

polisakkarit yan zincir genellikle tekrarlayan oligosakkarit ünite polimerlerinden 

oluşmaktadır. Bu yapının diğer bir özelliği de, endotoksine serotip denilen bakteriyel 

köken ve karakteristik özellikleri taşımasıdır124,125. Aynı zamanda O-polisakkarit yan 

zincir bakteriyel virülansta etkin subünittir. O-polisakkarit yan zincir birimine göre 

daha az yapısal farklılık gösteren iç ve dış kor olarak iki alt birimden oluşmaktadır. 

 

            LPS’nin lipid A birimi, endotoksisite denilen inflamatuar ve hemodinamik 

değişikliklerden sorumlu tutulmaktadır119,1124,125. Endotoksinin en önemli hedefini 

oluşturan hücresel immün sistemini oluşturan hücreler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Polimorfonükleer lökositler: LPS, bu hücrelerde fagositik kapasiteyi 

indüklemektedirler126. 

2. B-lenfositler: LPS ile B-lenfositlerin proliferasyonu, farklılaşması ve 

antikor salgılamasından sorumludurlar123. 

3. Monosit ve doku makrofajları: LPS’nin etkisi ile monosit-makrofaj 

sisteminden IL–1, IL–6, IL–8, TNF- salgısı yapılır123,127,128. Ek olarak 

prostaglandinlerin, serbest oksijen radikallerinin, lökotrienlerin, linoleik 

asitin ve PAF’ın (Platelet aktive edici faktör) salgılanmasındanda 

sorumludurlar. 

4. Vasküler endotelyal hücreler ve düz kas hücreleri: LPS’nin etkisi ile bu 

hücrelerden IL–1, IL–6, IL–8 salınımı ortaya çıkar129. 

 

Endotoksin, hepatositlerde sentezlenen moleküler ağırlığı 58 kilodaltonluk 

lipoprotein bağlayıcı protein (LBP) ile birleşir130,131. LBP, bir akut faz reaktanı 

proteindir132. Bu yapı, monosit, makrofaj, lenfosit gibi hücrelerin yüzeyinde lokalize 
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olan molekül ağırlığı 53 kilodaltonluk CD14 molekülü ile birleşir123,133,134. CD14 

molekülü konakçı hücrelerde bulunan glikozilfosfoinozitol (Gpi) yapısında bir 

reseptördür121,134-136. Bu birleşme sonucu, hücre içinde nükleustaki NF-B 

aktivasyonuna yola açan bir sinyal ortaya çıkar. TNF-, IL–8 ve IL–1 gibi 

proinflamatuar sitokinlerin baskılanması artar. Oluşan hücre içi sinyalin şiddeti yüksek 

olmakta ve ortalama 1–20 dakika civarındadır96,137–139. 

Sitokinlerin etkisi ile septik şokun klinik belirtileri karşımıza çıkmaktadır. 

Hayvan ve insanlarda LPS enjeksiyonunu takiben bütün bu klinik belirtilerin ortaya 

çıkması, sepsis sendromunda LPS’nin rolünü gösterir mahiyettedir87,136,140-142. 

Tıkanma sarılığı ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalarla, endotokseminin renal 

fonksiyon bozukluğuna, yaygın intravasküler pıhtılaşmalara (DIC), septik şoka, 

pulmoner hemorajilere, hemorajik gastrit gibi birçok klinik probleme yol açtığı ortaya 

konulmuştur143-145. Tıkanma sarılığında görülen yaygın intravasküler koagülasyon 

endotoksemi ve safra yollarının enfeksiyonuna sekonder olarak ortaya çıkar146.  

Endotoksin, intrensek ve ekstrensek pıhtılaşma yollarını tetikleyerek, PAF ile 

trombositleri aktive ederek ve prostaglandin sekresyonunu stimüle ederek tablonun 

intravasküler koagulasyonla sonuçlanmasına kaynaklık ederler. Karaciğer, böbrek, 

gastrointestinal sistem, akciğer gibi hayati organlarda hücresel düzeyde olumsuz 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Karaciğerde süreç hepatosellüler nekroz odakları, 

trombozis, hidropik ve vaküoler dejenerasyon, sinüzoidal ve portal inflamasyonla 

sonuçlanmaktadır147-149.  

Endotoksemiden 6 saat sonra pulmoner makroskopik hemorajiler ortaya çıkar. 

Ayrıca pulmoner damarlarda mikrotrombüsler, lenfosit, nötrofil ve makrofaj 

infiltrasyonu endotoksine sekonder ortaya çıkan diğer histolojik değişikliklerdir145. 

Ratlara parenteral endotoksin tatbiki sonrası, gastrik erozyonlar ve submukozal 

hemorajiler gözlenir150. Deneysel olarak tıkanma sarılığı oluşturulan deneklerde, stres 

ülseri ve postoperatif gastrointestinal hemoraji % 6–14 oranında saptanmıştır151. 

Önceleri postoperatif safra reflüsünün, stres ülserine ve postoperatif gastrointestinal 

hemorajiye neden olduğu düşünülmüşse de asıl nedenin endotoksemi olduğu 

kanıtlanmıştır. Endotoksine sekonder gastrik erozyonların histolojik incelemelerinde, 

mukozal damarlarda mikrovasküler fibrinöz mikrotrombüsler saptanmıştır132,152. 

Endotoksinden etkilendiği ortaya konan bir diğer organda böbreklerdir. Tıkanma 

sarılığı olmayan olgularda, postoperatif böbrek yetmezliği % 0.12 saptanırken, 

tıkanma sarılıklı hastalarda böbrek yetmezliği % 9 oranında saptanmakta, bu 
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olguların % 50’si mortal sonuçlanmaktadır146,153,154. TS vakalarında glomerüler 

filtrasyon hızı % 60–75 oranında düşmektedir146. Fletcher ve arkadaşlarının 

düzenlediği bir çalışmada, TS oluşturulan deneklerde renal arterin klemplenmesi ve 

oluşan anoksiye karşı böbreklerin daha hassas olduğu bulunmuştur139. Bunun 

sebebinin olgulardaki hipovolemi yada hipotansiyon olduğu düşünülmüş olsada esas 

sebeb, endotoksinin kendisidir. Endotoksin böbreklerde vazokonstrüksiyona yol açar, 

kan akımını korteksten medullaya doğru yöneltirir, intravasküler trombozise sekonder 

peritübüler fibrin depolanmasıyla sonuçlanır146,153,156-160. Yukarıda belirtilen bu 

komplikasyonlar, endotokseminin kontrolü veya etkilerinin engellenmesi ile kontrol 

altına alınabilir. Burada ki tedavi stratejileri, bakteriyel tranlokasyonu ve endotoksin 

sentezini engelleyen oral safra tuzlarının kullanımı ve internal drenajın 

sağlanmasıdır146,161-163. Ayrıca siklik katyonik poplipeptid antibiyotik olan Polimiksin B 

ve Kolistin’de intestinal lümende endotoksine etkiyerek olumsuz etkisini 

engellemektedir164. Tedavide diğer bir alternatif oral Laktuloz uygulamasıdır165,166. 

 

Malondialdehit (MDA) 

Hidroksil radikalleri hücre ve organel membranlarında lokalize lipidler ile çift 

bağ yaparak oluşan lipid-radikal etkileşimi ile bir dizi reaksiyona yol açar. Bunun 

sonucunda malondialdehit, dien konjugatları gibi birçok lipid peroksidasyon ürünü 

ortaya çıkar167. MDA lipid peroksidasyonu sonrası son üründür ve oksidatif hasarın 

bir indikatörü olarak görülür. MDA oluşum yerinden kolayca diffüze olarak membran 

yapısındaki lipid ve proteinlere çapraz bağlanarak membran bütünlüğünü bozar, bu 

da membran permeabilitesinin bozulmasıyla sonuçlanır. Birçok değişik organ 

sistemleri üzerinde iskemi/reperfüzyon modeliyle yapılan çalışmalarda MDA 

seviyesinin arttığı saptanmıştır168-170. TBA reaktivitesi ile MDA ölçümü lipid 

peroksidasyonu değerlendirilmesin de en sık kullanılan metoddur171. 

 

Miyeloperoksidaz (MPO) 

Miyeloperoksidazın (MPO) polimorfonükleer lökosit (PMNL) infiltrasyonunun 

göstergesi olduğu saptanmıştır. PMNL’ler potansiyel SOR kaynağı olup oksidatif 

stres hasarının oluşmasında önemli görevleri vardır. Deneysel çalışmalarda MPO 

düzeylerinin İ/R hasarı, yanık ve sepsis gibi değişik inflamatuar süreçlerde arttığı 

saptanmıştır172. 



 37 

 
Transaminazlar 

Transaminaz, bir amino grubunun, alfa-amino asitin, alfa keto aside transferini 

katalizleyen bir grup enzimin ortak adıdır. Bunlar mitokondri kaynaklı enzim 

topluluğudur. Transaminazları içeren dokular akut bir yaralanma veya parçalanmaya  

tabi tutulurlarsa bu enzimler sistemik dolaşıma salınır ve sonuçta serum 

aktivitelerinde artma saptanır. Temel olarak transaminazların iki tipi; serum aspartat 

amino transferaz (AST) ve serum alanin amino transferaz (ALT) klinikte yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu iki enzimin değeri Karmen ünitesi olarak ölçülmektedir. 

Enzimlerin normal değerleri 0–40 arasında bulunmalıdır. Bütün vücut dokuları bu 

enzimleri içerir ; kalp, karaciğer ve iskelet kasında daha fazla vardır. Karaciğer daha 

fazla ALT değerlerine sahiptir. Bu enzimler normal popülasyonda %2–6 oranında 

yüksek değerler sergileyebilmektedir. Yapılan bir çok deneysel çalışmada serum 

yüksek enzim düzeyleri ile karaciğer yaralanması arasındaki ilişki gösterilmiştir. Akut 

karaciğer hasarında serum enzim düzeylerinin çok yüksek değerleriyle 

karşılaşılabilinmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir nokta da ALT-AST 

oranıdır. Bu oranın ikiden yüksek bulunması hepatosellüler disfonksiyonu 

göstermektedir. Akut karaciğer yaralanmasından çok kronik karaciğer hastalıklarının 

olduğu durumlarda ise, örneğin siroz olgularında bu enzimler normalin 1–1,5 misli 

değerlere çıkabilmektedir. Tıkanma ve kolestatik sarılıklarda da ALT ve AST 200–300 

üniteye kadar yükselmektedir. Enzim düzeylerinin çok yüksekliği ile prognoz arasında 

bir paralellik bulunmamıştır. Fulminan hepatitlerde karaciğerde çok fazla hücre kaybı 

olmasına karşın enzimler çok yüksek değildir, fakat prognoz oldukça kötü seyreder. 

Bu vakalarda enzimlerin yükselmesine neden olabilecek yeter sayıda parankim 

hücresi yoktur. Akut viral hepatitte ALT, AST den, akut alkolik hepatitlerde ise AST, 

ALT den daha yüksek seyreder173. 

 

Sülfasalazin 

  
Sulfasalazin 1942 yılında, sulfapiridin ve anti-inflamautar ajan, 5-aminosalisilik asitten  

(5-ASA) oluşan kombine bir antibiyotik olarak sentezlendi174. Sulfasalazin ülseratif 

kolitte etkinliği ispatlanan ilk ilaçtır175. Kontrollü çalışmalarda ayrıca romatoid artritte 

belirgin yararlı etkiside gösterilmiştir176,177. Sülfasalazinin yaklaşık %30  değişmeden 

absorbe edilir. Geri kalan kısım kolonik bakteriler tarafından sindirilerek azo 
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reduksiyonla sülfapiridin ve 5-ASA ya indirgenir178.5-ASA ile karşılaştırıldığında 

sülfapiridinin % 70’ i barsaktan absorbe edilir, 5-ASA ise büyük kısmı değişmeden  

feçesle atılır. Çalışmalar sülfasalazinin,  5-ASA ve sülfapiridin eşit dozlarında distal 

kolitli hastalara topikal olarak uygulanması sonrası, klinik, endoskopik ve patolojik 

olarak 5-ASA ve sülfasalazinin eşit ve güçlü olarak sülfapiridine üstün olduğu 

bulunmuştur179,180.  

Paradoksal olarak, sülfapiridin etkisini romatoid artritte plazma viskozitesi ve CRP 

üzerinden gösterdiği düşünülmektedir. Bu iki parametrede etkinliği açıklama 

açısından uygun parametrelerdir181,182.  

 

           
 

     Şekil 1: Sülfalazin ve metabolitlerinin kimyasal yapısı183 

 

Sülfasalazin Nükleer Faktör -B ilişkisi 

 
 
        Sulfasalazin ve diğer salisılatlar, kortikosteroidler gibi inflamatuar barsak 

hastalıklarında ve romatoid artritte ana tedavi araçlarıdır. Aynı zamanda ilaç dekatlar 

boyunca kullanıldığı halde etki mekanizması tartışma konusu olmuştur. Lökosit 

fonksiyonundaki modülatör etkiside dahil belli sayıdaki farmokolojik ve biyokimyasal 

etkisi son zamanlarda tanımlanmıştır184.  Bu maddelerin etki mekanizması ve nasıl 

işlev gördükleri  konusu tartışma meselesi olmuştur. Şimdiye kadar, immünüsüpresif 

ve lenfosit ve lökosit fonksiyonları üzerine modülatör fonksiyonlarıda dahil birkaç tane  
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farmakolojik ve biyokimyasal etki şekli tanımlanmıştır. Fakat hangi etkisinin  gözlenen 

klinik iyileşmeden sorumlu ana etken olduğu açık değildir. Sulfasalazinin, süperoksit 

üretimini ve kemotaksisi sağlayarak granülosit aktivasyonunu inhibe ettiği 

bulunmuştur. Ayrıca sülfasalazinin monositlerden IL-1 yapımı gibi IL-2 sentezini ve 

lenfosit proliferasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir185,186. 

         Bir diğer olası sulfasalazine, sülfapiridin ve 5-ASA nın etki şekli nötrofil, monosit 

ve makrofajlardan toksik reaktif oksijen türlerinin (ROT) temizlenmesidir187,188. ROT 

lar nukleer faktör kappa B (NF-kB) aktivasyonunda da rol alırlar. NF-kB immün 

sistemde ana mediatördür. NF-kB bir çok inflamatuar sitokinleri, adhezyon 

moleküllerini ve kemotoksiklerin transkripsiyonunu aktive eden multisubünit bir 

transkripsiyon faktörüdür. En azından 5 değişik gen NFkB ailesine aittir:NFkB1 

(p105/p50), NFkB2 (p100/p52), RelA (p65), RelB, ve c-Rel dir. Sıklıkla, NFkB 

dimerleri RelA (p65) ve NFkB1 (p50) veya NFkB2 (p52) subunitleridir189,190.Bir çok 

hücre tipinde, NFkB dimerleri inhibitör subiniti IkB ile bağlı şekilde inaktif halde  

bulunur. Sitümülasyon sonrası IkB fosforilize olur. Bu fosforilazasyonu ubikinasyonu 

ve proteazom bağımlı yolakla hızlı degradasyon takip eder191,192.  Bu yolak aktif NFk 

B komplekslerinin aktif serbest formuna translokasyonuna sağlayarak DNA yapılarını 

spesifik promotor/çoğaltıcı bölgelerinden bağlayarak hedef genleri ve translokasyonu 

aktive eder. 

Son zamanlarda, sülfasalazinin insan kolon epitelyal hücrelerinde  NF-kB  nin potent 

ve spesifik bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir193. Bu hücrelerde sülfasalazin Ik NF-kB  

kinazın direkt inhibisyonu ve adenozin trifosfat bağlanmasını antagonize ederek 

etkisini gösteriyor görünmektedir194. Diğer taraftan, sülfasalazin veya onun 

metabolitleri aynı zamanda hepatositlerde NFkB işaretlerini modifiye ederler. 

Proapoptotik olan Bcl-2 proteinlerinden Bax ve Bid in safra asiti tarafından 

indüklenen apopitoziste mitokondri hasarında önemli role sahip oldukları 

gösterilmiştir.195 

  

Sülfasalazin Kaspaz-3 ile İlişkisi 

Sülfasalazinin terapotik etkisinin nasıl gösterdiği tam olarak anlaşılamamıştır. 

Öncelikle Wahl  ve arkadaşları  sulfasalazin NF- B/Rel aktivasyonunu büyük 

olasılıkla ATP-binding in I B-inducing-kinaz, IKK  ve IKK   yanını egelleyerek  

engellediğini göstermiştir196,197,198. Ayrıca, Liptay ve arkadaşları, sülfasalazin veya 
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yüksek doz sülfasalazin ile uyarılmış apopitozisli murin T-lenfosit hücre kültüründe 

uzamış inkübasyon süresi gözlemlemiştirler198. 

 

Sulfasalazin büyük olasılıkla mitokondriyal  Bax yığılmayla mitokondriyal fonksiyonları 

bozar.Sulfasalazin tedavisi mitokondriyal  transmembran potansiyelinin ( m) 

azalmasına, sitokrom c  serbestlenmesi,  kaspaz-3 aktivasyonu ve bilinmeyen 

caspaz-3 substratlarına bölünmeye yol açar.Her nekadar , caspaz aktivitesi 

indüklenmiş hücre ölümü için sülfasalazine ihtiyaç göstermiyor gibi dursada, Z-

VAD.fmk  dan sonra  sülfasalazin ile tedavi edilmiş hücreler eşit şekilde etkili şekilde 

ölmektedirler.  Genellikle  sülfasalazin etkisi AIF aracılığıyla gösterdiği belirlenmiştir. 

Sulfasalazin AIF indükler ve mitokondriyadan AIF  nin, Bcl-2 nin yüksek salınımı 

tarafından bloklanan fakat kaspaz inhibisyonundan etkilenmeyen,  mitokondriyanın 

intermembran alanı ve nükler translokasyonunu serbestler. Bu bilgi sulfasalazin 

aracılı  apoptosisin AIF in   mitokondriyal -nükleer translokasyon ile ilişkili olduğunu 

gösterir. AIF ile sulfasalazin aracılı   apoptosis ve sonradan gelen  T-lenfosit temizliği  

sulfasalazinin kronik inflamatuar hastalıklardaki terapotik faydasının moleküler 

temelini açıklayabilir199. Sulfasalazin kaspaz aktivasyonunu indükler, fakat kaspaz 

aktivasyonunu apopitozisi indüklemek için sülfasalazine ihtiyaç duymaz .Sitokrom c 

mitokondriyadan Apaf-1 in bağlanmasıyla ardışık olarak kaspaz-3 ve caspaz-9 un 

ardışık aktivasyonu ile serbestlenir200. Aktive olmuş kaspaz-3 poly (ADP-ribose) 

polymerase (PARP)201,202 ve yakın zamanda keşfedilen  DNase inhibitor ICAD/DFF-

45203,204gibi substratlara ayrışır. Sulfasalazin tedavisinin mitokondriyal  transmembran 

potansiyali azalmasına ve sitokrom c serbestlemesine  yol açtığı bilindiğinden  beri 

araştırmacılar  sulfasalazinin caspaz-3 aktivasyonunu indüklediği ve caspaz-3 ü 

substratlarına ayrıştırıp ayrıştırmadığını düşünmüşlerdir. Sulfasalazin AIF’in 

mitokondriyo-nükleer translokasyonuna yol açar. 

AIF (apoptosis indükleyici faktör) son zamanlarda mitokonriyal membran proteininden 

klonlanmıştır. AIF ün apopitozis sitümilasyonundaki rolü, nükleus göçü ve kromatin 

kondensasyonu ile parçalanmadan, mitokondriyal membran potansiyel dağılımından 

ve Z-VAD.fmk’ nin insensitif yapılı phosphatidylserine yayılımından bağımsızdır205.  

       Sülfasalazin Bax’ ın mitokondriyal yığılmasını indükler ve  Bax-benzeri  proteinler 

Bcl-2 ailesinin  pro-apopitotik homologları olup iyon kanallarını oluşturmak için 

mitokondriden izole edilmişlerdir206.  Bax hem  membran hemde sitoplazmik 
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proteindir ve sitoplazmik formunun mitokondriyal membranın  apopitotik 

situmilusunda format değişikliğine uğrayarak ve transloke olarak rol aldığına dahil 

güçlü kanıtlar vardır207,208. 

 

KASPAZLAR 

          Kaspaz olarak adlandırılan proteazlar (Sistein Aspartat-Spesifik proteaz) 

apopitozu düzenler. Toplam 14 tane memelilere ait kaspazın 12 tanesi insanda da 

tespit edilebilmiştir. Her ne kadar tüm kaspazlar direkt olarak apopitoza karışmasa 

da, hepsi de biyolojik öneme sahiptir. Örneğin, Kaspaz 1, 4 ve 5 pro-inflammatuvar 

sitokinlerin yapımını düzenler. Özellikle pro-interlökin-1 (pro IL-1) ve pro-IL-18 

düzenlenmesi bu kaspazların kontrolündedir. Hastalıkların tedavisinde büyük 

umutlara yol açan kaspaz düzenlenmesi gelecek yıllarda çok önem kazanacaktır. 

Örneğin, sitokin üretim sürecinde yer alan kaspazlar küçük moleküllü bazı ilaçlar 

kullanılarak inhibe edilebilir ve inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. 

Memeli kaspazları, üç kritere göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflama tercih edilen kesme 

bölgesine göre, Pro-domain kısmın uzunluğuna göre ve son olarak fonksiyonlarına 

göre yapılabilir209. 

   İki ana yol kaspazların aktivasyonunda rol oynar. Her ikisi de indüklenmiş 

proksimite mekanizmasını kullanır. Bu yollardan bir tanesi tümör nekroz faktör ailesi  

reseptörlerini kullanır. Bu reseptörler: TNF R1 / CD120a, Fas / APO1 / CD95, DR3 / 

Apo2 / Weasle, DR4 Trail/R1, DR5 / TrailR2 ve DR6 olup, hücre yüzeyinde bulunan 

bu reseptörlere ligand bağlanması sonucunda bir çok hücre içi proteini harekete 

geçirir. Bu proteinler reseptörün sitozolik kısmındadır, içeriğinde pro-kaspazlar ve 

Death-Inducing Signaling Complex (DISC) vardır. Bunlar vasıtasıyla kaspaz 

aktivasyonuna ve apopitoza yol açarlar. İkinci ana yol mitokondriyi içermektedir. 

Mitokondriden Sitokrom-C sitozol içerisine bırakılır ve kaspaz aktivasyon proteinine 

(Apaf 1) bağlanır. Ardından Apoptozom olarak adlandırılan multiprotein yapısındaki 

kaspaz aktive eden kompleksin toplanmasına neden olur209,210,211. 

Ölüm reseptör (DISC) yolu ve mitokondrial yol kaspaz aktivasyonunda bazen 

“ekstrinsik” ve “intrinsik” yollar olarak da adlandırılırlar. Kaspaz-8 ekstrinsik yolda 

TNF ailesi DISC reseptörlerinde zirvede oturur. Aksine kaspaz-9 intrinsik 

mitokondriyal yolda en uç bölgede yer alır. Gen knock-out deneylerde farelerde bu 

kaspazların yokluğunda TNF / DISC reseptör ve mitokondrial yolların apopitoz için 

fonksiyon görmediği gösterilmiştir212,213. 
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Apopitoz hücre ölüm şekli olup özel hücresel mekanizma (kaspaz kaskadı) ile 

birliktedir. Bu mekanizma hücre ölümü esnasında (fizyolojik veya orta şiddette 

zedelenme sonrası) yüksek oranda korunmakta, zarar görmemektedir ve 

mevcudiyetini devam ettirebilmektedir. Bu işlemler esnasında kompleks biyokimyasal 

olaylar açığa çıkmaktadır. Kaspaz kaskadının düzenlenmesinin anlaşılması rasyonel 

olarak apopitoz maniplasyonuna ve kaspazların terapotik amaçlarla kullanımı yolunu 

açacaktır.  

Kaspazlar apopitoza neden olurlar, CED-3 yoluyla keşfedilmişlerdir, CED-3 

nematodod olan C. elegansın hücre ölümü için gerek duyduğu genin ürünüdür, 

memelilerdeki karşılığı İnterleukin-1 beta converting enzim (ICE veya kaspaz 1) dir. 

Her ne kadar kaspaz 1 hücre ölümü ile açık bir ilişkiye sahip olmasa da, ilk önce 

tanımlanan bu geniş ailenin bir üyesidir, bu proteazların üyeleri de inflamasyon ve 

apopitozda açık rol oynamaktadırlar. Kaspazlar benzer aminoasit dizilimine 

sahiptirler, yapısal ve substrat spesifikliği de benzer özellikleri paylaşır. Tüm 

kaspazlar proenzimler şeklinde üretilirler (30-50 KD), bu durumda kaspazlar 3 

kısımdan meydana gelir ki bunlar NH (Sub-2)- terminal kısım, geniş subunit (20 KD 

civarı) ve küçük subunittir (10 KD civarı). Proteolitik süreç içerisinde aktivasyona 

uğrayan kısımlar arasında yani geniş ve küçük subunitler arasında heterodimer 

oluşturacak şekilde birleşmeler açığa çıkar 209. 

İki aktif kaspazın (kaspaz-1 ve kaspaz-3) kristal yapısı tespit edildiğinde, her 

ikisinde de, iki heterodimerin birleşerek tetramer yaptığı görülmektedir, böylelikle iki 

katalitik bölge fonksiyonundan bağımsız olarak açığa çıkar. Her katalitik kısım 

içerisinde geniş ve küçük subunitler birlikte bulunur.  

Kaspazların bir rolü de yaşayan hücreleri apopitozdan koruyan proteinleri 

inaktive etmektir. Bunun açık bir örneği I (Sup CAD)/DFF45 proteinin kesilmesidir, bu 

protein bir nükleaz inhibitörüdür. DNA fragmentasyonunu engeller. CAD (Kaspaz 

Aktive Deoxyribonükleaz), non-apopitotik hücrelerde, CAD inaktif kompleks I (Sup 

CAD) şeklinde bulunur. Apopitoz esnasında I (Sup CAD) kaspazlar tarafından 

inaktive edilir ve sonuçta CAD nükleaz fonksiyonunu yapabilecek şekilde serbest 

kalır. Bu sistem görüldüğü kadar basit değildir; CAD sentezi I (Sup CAD) yokluğunda 

aktif değildir, bu durum CAD-I (Sup CAD) kompleksinin oluştuğunu ve I ( sup CAD) in 

hem aktivasyon hemde bu nükleazın İnhibisyonu için gerekli olduğunu 

düşündürür214,215. 
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Kaspaz-8 bir çok ölüm ligand reseptöre sinyal komplekslerinin bağlanması yolu 

ile aktive olmaktadır. Bu reseptörler, sinir büyüme faktörü (NGF), TNF ailesindendir. 

TNF, FasL ve TRAIL içerirler. Prokaspaz-8’in N-terminal prodomain kısmında iki 

DED homologu bulunmaktadır. Prokaspaz-8 reseptöre bağlı adaptöre (Mort 1) 

bağlanır, bu yolla DED kısımlarının homofilik etkileşimlerine yol açar, proenzimin 

bağlanması kendisinde de proteolitik sürece ve aktivasyona yol açar, böylece 

otokataliz veya ilgili kaspazlar ile etkileşİm açığa çıkmaktadır (örneğin: kaspaz 10). 

Aktivasyondan sonra, kaspaz-8 apoptotik sinyali artırmaktadır, artan sinyal 

sonucunda da kaspaz-3 aktivasyonu proteolitik yolla sağlanır ya da indirekt olarak 

kesme/aktivasyon yoluyla Bid üzerinden sağlanmaktadır. Bid mitokondrial sitokrom-C 

salınımına ve kaspaz-9 aktivasyonuna yol açar216,217 . 

Kaspaz-10, kaspaz-8’in iyi bir homologudur, ilişkileri proformlarının DED’ler ile 

olan ilişkilerine kadar uzanır. Kaspaz 10 için yapılan negatif dominant ve genetik 

kanıtlara dayanan çalışmalar sonucu kaspaz-10’un TRIAL-indüklenen apopitozda 

esansiyel bir rol oynadığını düşündürmektedir216. 

U.V ışığı, kimyasal maddeler, DNA bozulmasına yol açan ajanlar ve çeşitli 

kemoterapatikler apopitozu başlatmaktadır, burada mitokondrial hasara bağlı 

sitokrom-C nin sitoplazmaya salınımı yoluyla kaspaz-9 aktivasyonu sağlanır. 

Memelilerde CED-4 homologu olan Apaf-1 sitokrom-C bağlar, bu da dATP (veya 

ATP) bağlanmasını uyarmaktadır. Apaf 1/sitokrom-C/dATP kompleksi “Apopitozom” 

adını almaktadır. Prokaspaz-9 bu kompleksi CARD ile Apaf-1 arasındaki homofilik iç 

etkileşimler yolu ile bağlar. Otoproses sonucu olgun kaspaz-9 35 KD geniş subunit 

ve buna N-terminal prodomain kısmına 12 KD küçük subunit eklenmesi ile meydana  

kaspaz zimojenlerinin aktivasyon prosesini başlatır218. 

Kaspaz-8 ölüm reseptör kompleks (DRC) bağlanması yoluyla ve sonra 

prokaspaz-3’ü keserek sistemi aktive ettiği için başlatıcı kaspaz olarak sınıflandırılır. 

Fakat kaspaz-8 aynı zamanda BID, Bcl-2/Bax ailesi üyelerini keserek de apopitotik 

aktivitede belirgin artış da getirebilmektedir. Tersine Apaf/Kaspaz-9 arasındaki 

çapraz ilişki ağları sonucu ve hücre yüzey ölüm reseptörlerinin normal işleyişleri 

kaspaz-3 ve kaspaz-6’nın aktivatör gibi etki ederek başlatıcı kaspazların, kaspaz-2, 8 

ve 10’un uzun prodomain kısımlarını aktive etmektedir. Bu kompleks görünüme 

rağmen, kaspaz-3, 6 ve 7 effektör yapı bakımından eşsiz görünmektedir. Beklendiği 

gibi bu enzimler amplifikasyon kaskatında en alt tabakada yer almaktadırlar. Non-
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kaspaz hücresel hedef proteinlerden tespit edilebilenlerin 2/3’ünde kaspaz-3 ve 

kaspaz-7 tarafından tercih edilen dizilim (DXXD) tetrapeptidi olmaktadır216,219. 

 

  

Nükleer Faktör -B 

Nükleer faktör -B (NF-B) indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS), 

siklooksijenaz 2 (COX-2) gibi inflamatuar genlerin üretiminden sorumlu tutulan 

redoks-duyarlı bir transkripsiyon faktörüdür220. Oksido-inflamatuar kaskadın 

başlatıldığı, yoğun sitokin salınımı ve adhezyon moleküllerinin baskılanmasının 

arttığı akut respiratuar distress sendromu (ARDS), sepsis ve multi-organ yetmezliği 

gibi klinik süreçlerde patofizyolojide önemli görevleri olduğu gösterilmiştir 220-222. 

NF-B aktivasyonu reaktif oksijen türleri (ROT), reaktif nitrojen türleri (RNT), 

hipoksi/anoksi, hiperoksi, sitokinler, protein kinaz C aktivatörleri, "mitogen-activated" 

protein kinaz (MAPK) aktivatörleri, lipopolisakkarit (LPS) ve dsRNA proteini gibi 

bakteriyel veya viral ürünler ve UV radyasyon tarafından sağlanabilir223-225. NF-B 

doğal ve kazanılmış immünite genlerinin her ikisininde regülasyonunda rol alır; bu 

genler proinflamatuar sitokinleri, kemokinleri, lökosit adhezyon molekülleri ve 

inflamatuar enzimleri içermektedir. NF-B ailesi; çeşitli homodimer ve heterodimerler 

oluşturan p50, p52, p65 (Rel A), c-Rel ve Rel -B üyelerini içermektedir. En sık 

rastlanan aktif form p50 veya p52/RelA heterodimer yapısıdır. NF-B dimerleri 

istirahat hücre sitoplazmasında IB olarak adlandırılan  inhibitör proteine bağlı inaktif 

formdadırlar226. NF-B aktivitesini kontrol amacıyla en az 6 IB ihtiyaç duyulmaktadır. 

NF-B’nin stimulus  regüle edici proteinleri olan IB_ ve IB_’nin N-terminallerindeki 

serin kalıntıları farklı stimuluslarla  fosforilize edilirler. Fosforilizasyon sonrası IB’ler 

ubikuitinasyona tabi tutularak proteolitik yolla devre dışı bırakılırlar. Bu işlem NF-B 

aktivasyonunu sağlar. IB’ ye bağlı formda  bulunan NF-B’nin bu olay sonrası 

nükleer translokasyona uğrar. Aktive NF-B nukleusta spesifik genlerin başlatıcı 

(promoter) veya arttırıcı (enhancer) bölgeleriyle ilişkiye girerek transkripsiyon sürecini 

başlatır. (Şekil 2) 

NF-B’nin aktivasyonunda en önemli aşama IB’ların 700–900 kDa multimerik 

kompleksler ile fosforilize olmasıdır; sonuçta IB kinaz (IKK) kompleksi ortaya çıkar. 

IKK kompleksi iki katalitik alt üniti (IKK1 / IKK_ ve IKK2/ IKK_ ) ihtiva eder. NF-B’ nin 
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ihtiyaç duyduğu alt düzenleyiciler NEMO, IKK, "IKK-associated protein" veya FIP–

3’tür. NEMO’nun kendisi kinaz olmamasına rağmen  önemli protein-protein ilişkisine 

aracı olmaktadır. IKK kompleksinin aktivasyonu "upstream" kinazlar ("NFB - 

including kinaz" (NIK) ve MAP3K ailesinden MEKK1) tarafından IKK veya IKK’nin 

fosforilazasyonu yoluyla sağlanmaktadır226-228. IB serin kalıntılarının fosforilasyonu 

sonucunda IKK kompleksi eski formuna dönüşür. IKK1 ve IKK2 substrat spesifikliği 

bakımından yüksek derecede benzerdirler. NF-B’nin sitokin bağımlı aktivasyonunda 

IKK’nin fonksiyon göstermez; IKK proinflamatuar stimuluslar aracılığıyla NF-B’nin 

aktivasyonundan sorumludur. Son zamanlarda LPS’in sebeb olduğu IB kinaz (IKKi) 

saptanmıştır229. LPS ve proinflamatuar sitokinler IKK’nın baskılanmasından 

sorumludurlar. IKK’inin aşırı baskılanmasına bağlı IB tercihen S36 fosforile olur. 

Bundan başka IKKi’nin c-Jun N-terminal stimulusu yapan TRAF1’i fosforile ettiği 

saptanmıştır230. Buna bağlı olarak IKKi diğer IKK’lerden daha fazla fonksiyon 

göstermektedir. NF-B aktivasyonu için kinaz kaskadi birçok stimulus bağımlı yolağa 

sahiptir. Stimulus tipi ve hedef hücredeki etki bölgesinin sayısı NF-B aktivasyonu 

sonrası transkribe edilen ürünün aktivitesi ve miktarını belirleyecektir.  

 

NF-kB Aktivasyonunun Hücre Biyolojisine Etkileri  

Makrofajlar, T hücreleri ve diğer hücrelerden salınan proinflamatuar sitokinler hedef 

hücrelere etkilerini NF-B’nin aktivasyonu yoluyla yaparlar231,232. Birçok 

proinflamatuar sitokinler IL-1 ve TNF- için reseptör ekspresyonuna yol açar ve 

işaret transdüksiyonu için ihtiyaç duyulan IKK kompleksi de içerirler. Lökosit, vasküler 

endotel ve düz kas hücreleri, kardiyomyositler ve fibroblast gibi hücrelerin 

proinflamatuar sitokinlere verdikleri cevap NF-kB aktivasyonu yoluyla 

gerçekleşmektedir232,233. IL-6 ve IL-12 gibi birçok sitokinin ve ICAM-1, VCAM-1, E-

selektin gibi adhezyon molekülleri, matriks metalloproteinaz, siklooksijenaz-2 ve 

iNOS’un kodlanmasını içeren gen ekspesyonunun başlangıcı ve artmasından 

sorumludurlar234,235. Ayrıca NF-B aktivasyonu proinflamatuar sitokinlerin 

ekspresyonundan da pozitif "feedback"yolu ile sorumludur. NF-B’nin özellikle 

karaciğer ve beyin dokusuna etkiyerek ortaya çıkardığı sistemik inflamasyonda 

stimüle ettiği IL-6 salınmasının da rolü büyüktür236. 

NF-B yolaği sadece proinflamatuvar sitokinlerce değil mikrobiyal ürünler 

tarafından da aktive edilir. Özellikle gr(-) bakteri endotoksini LPS’in "toll-like" reseptör 
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ailesinden bir reseptöre bağlanması sonrası NF-B üzerinden aktive olur237,238. Son 

zamanlarda insan ve memelilerde uyarıcı LPS reseptörü olarak TLR-4 ortaya 

konulmuştur237,238. TLR’ler, NF-B ve son ürün olarak nitrik oksit (NO) filogenetik 

olarak eski moleküllerdir ve patojenlere karşı multisellüler organizmaları korumada 

TLR/NF-B aracılı yanıt esas rol oynamaktadır. 

 

Şekil 2: NF-кB’nin aktivasyonu239 

 

 

Şekil 3: NF-кB aktivatörleri ve etki yerleri239 



 47 

 

Apopitozis NF-B İlişkisi 

NF-B yolaği patolojik süreçlerde görev yapar ve hücre ölüm yolaklarının (cell-

death pathways) aktivasyonunu sağlamaktadır. Endotoksemide akut ve güçlü NF-B 

aktivasyonu gerçekten permeabilite bozukluğu ve dissemine koagülasyon ile geniş 

endotelial hücre hasarıyla sonuçlanmaktadır213. TNF- apopitozisten sorumludur ve 

bu NF-B aktivasyonu ile sıklıkla birliktelik arzeder240. İlginç olarak NF-B inhibisyonu 

bu deneysel modellerde hücre ölümünü azaltmadığı bilakis arttirdığı gözlenmiştir241. 

Bu NF-B’nin sağ kalım faktörü olduğu sonucuna varmamıza yol açmaktadır. NF-

B’nin bu tarz bir koruyucu rolü p65 / Rel A ile işaretlenen, embriyonel dönemde aşırı 

karaciğer apoptozisinden ölen farelerde gösterilmiştir242. Benzer bir sonuca vasküler 

düz kaslarda yapılan bir çalışmada NF-B’nin yapısal olarak salıverildiği 

saptanarakta ulaşılmıştır243. Eğer NF-B örneğin kimyasal pyrrolidine dithiocarbamat 

veya IB_’yi aşırı baskılayan bir virüs transfer edilerek inhibisyona tabi tutulursa  

TNF- ile apoptozise uğrayan düz kas hücreleri ölmektedirler244. 

NF-B’nin sağkalim etkisi antiapopitotik faktörlerin aktive edilmesi ile ortaya 

çıkmaktadir242,245. Özellikle inhibitör apoptozis protein–1 (IAP–1) ve X-linked 

apopitosis protein inhibitör (XIAP) gibi apoptozis inhibisyonu yapan genler ilerletici 

bölgelerinde NF-B elemanlarına sahiptirler244,246. NF-B aktivasyonu IAP–1 ve XIAP 

gen baskılanmasına yol açmakta, protein ürünleri programlı hücre ölümünde rol alan 

"caspase" enzimlerini inhibe etmekte ve ayrı zamanda NF-B mitokondriyal 

antiapopitotik faktör Bcl–2’nin upregülasyonuna yol açmaktadır247. Belki de pozitif 

feed-back ile Bcl–2 IB_’n downregülasyonu yoluyla NF-B aktivasyonunun 

artmasıyla sonuçlanmaktadır248. 

Farklı deney modelleri ile yapılan çalışmalar NF-B’nin hücreleri ölümden 

koruduğu fikrini destekler mahiyettedir. Örneğin; NF-B nin alt ünitelerinden birinin 

kaybı iskemi/ reperfüzyon modelinde hücre ölümünü azalttığı gösterilmiştir249. NF-B 

neden hem sağ kalım hem de ölüm yolaklarını/moleküllerini aktive etmektedir. 

İnflamatuar programa aracılık eden NF-B aktivasyonuyla toksik moleküller açığa 

çıkmakta ve bu toksik moleküller konakçı hücreye zarar vermeden invaziv 

mikroorganizmaların ölümüyle sonuçlanmaktadıtr. NF-B tarafından indüklenen 

potansiyel olarak tehlikeli enzimlerden metalloproteinaz–9 ve NO sentetazın 
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sitokinlere yanıt veren hücrelerde koruma sağladıkları saptanmıştır250,251. Ayrıca  

iNOS’un NF-B aracılığıyla baskılanması masif miktarlarda NO salıverilmesine bağlı 

olarak IB baskılanmasında artışla sonuçlanmakta252, bu da sağ kalımda olduğu gibi 

ölümde de  görev yapan sitokin programlarını önlemektedir253. Diğer yandan, 

deneysel ve klinik çalışmalarda yukarıda söz edilenlerden tam tersi sonuçlara da 

ulaşılmıştır. Endojen antioksidanların upregülasyonuyla NF-B’nin ekspresyonu254 ve 

sepsiste N-asetilsistein uygulanması ile akciğerlerde NF-B aktivasyonunun 

engellenmesi255 deneysel çalışmalara örnek gösterilebilir. Sepsiste monositlerdeki 

NF-B aktivasyonunun mortaliteyle olan ilişkisi256 ve ARDS’li hastaların alveolar 

makrofajlarındaki NF-B aktivasyonlarının daha ileri düzeylerde oluşu ise klinik 

çalışmalarla gösterilmiştir257.  

Toksik safra asitleri hepatosellüler apoptozisi indükler, bu haliyle safra asit ilişkili 

karaciğer hasarına yol açar258,259. Glisin ve  taurinin kenedodeoksikolik asit bileşikleri 

 (GCDCA, TCDCA) dihidroksi safra asitleri kolestatik  hastalarda kolestazla ilişkili 

karaciğer hasarında primer sorumludurlar. 5 glisinokenedodeoksikolik asit (GCDCA) 

Fas ligandından bağımsız olarak Fas ölüm reseptör bağımlı proçesle hepatosit 

apopitozisini indüklediği düşünülmektedir260, fakat Fas ın hücre yüzey değişimi ile 

Fas ın oligomerizasyonu indüklenir261. 

 GCDCA  reaktif oksijen radikallerinin epidermal growth faktör bağımlı Fas ın tirozin 

fosforizasyonu sonrası salınmasını indükler. Ayrıca GCDCA nin, indüklediği Fas 

işaretlemesi  için gerekli olduğu sanılmaktadır. Transkripsiyon faktör nukleer faktör kB 

(NF-kB) nin toksik safra asitleri tarafından indüklenen hepatosit apoptozisini,  tümör 

nekrozis faktör- (TNF-) ile karaciğer regenerasyonu boyunca262 azalttığı 

gösterilmiştir263. Bu bilgiler göstermektedirki NF-kB karaciğerde bir çok değişik 

antiapopitotik belirleyici kaskadda önemli bir role sahiptir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Etik Kurul Onayı 

Çalışma, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alındıktan 

sonra (19.03.2007 tarih, B.30.2.MEÜ.0.01.00.00./1360 no’lu 02/01 sayılı onay 

belgesi) ME.Ü.T.F.H. Deneysel Araştırma Laboratuarında yapılmıştır.  

 

Deney Hayvanları ve Deneyin Yapıldığı Ortam 

Çalışmada, ağırlıkları 150–220 gram arasında değişen 48 adet erkek Wistar 

Albino rat kullanıldı. Çalışmadan 1 hafta önce, ratlar araştırma laboratuarı bünyesine 

alınarak ortama uyumları sağlandı. Ratlar, bu süre içerisinde standart rat yemi ile 

beslendiler. Deney öncesinde 24 saat aç bırakılan ratlara anestezi amacıyla, 50 

mg/kg intramusküler ketamin hidroklorür (Ketalar, Parke Davis, ABD) uygulandı.  

Ameliyata başlamadan önce, ratların karın tıraşları yapıldı. Daha sonra ratlar supin 

pozisyonunda ameliyat masasına tespit edildi. Ameliyat bölgesi % 1 povidon-iodin ile 

temizlendikten sonra, steril ortamda supraumblikal orta hat insizyonu ile abdominal 

kaviteye ulaşıldı. Lee metoduna uygun olarak, deney grubundaki ratların 

supraduodenal ana safra kanalı (common bile duct) izole edildi, proksimali çift, distali 

tek olacak şekilde 5/0 ipekle bağlandı ve kesildi264. Sham grubunda supraduodenal 

ana safra kanalı izole edildikten sonra yine Lee metoduna uygun olarak 5/0 ipekle 

altından geçildi, fakat ipek bağlanmadan geri çıkarıldı. Daha sonra tüm ratların orta 

hat insizyonu 3/0 ipek ile tek tabaka kapatıldı. Ameliyat sonrasında çalışma grupları 

ayrı kafeslere konulmuşlardır. Yapılacak sonraki işlemlerden 24 saat öncesine kadar 

tüm ratlar kısıtlama yapılmaksızın su ve standart rat yemi ile beslenmişlerdir. 

 

 

Deney Grupları : 

Grup A: Sham, n: 8 

Grup B: Tıkanma sarılığı (TS), n: 6 

Grup C: TS + LPS, n:5 

Grup D: TS + sulfasalizin, n:8 

Grup E: TS + sulfasalizin + LPS, n:7 

Grup F: TS + LPS + sulfasalizin, n:7 

. 
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Grup A: Sham 

Sham grubunda supraduodenal ana safra kanalı izole edildikten sonra yine 

Lee metoduna uygun olarak 5/0 ipekle altından geçildi, fakat ipek bağlanmadan geri 

çıkarıldı. Postoperatif 10. günde sham grubu sakrifiye edildi. 

 

Grup B: Tıkanma Sarılığı (TS) 

Lee metoduna uygun olarak, deney grubundaki ratların supraduodenal ana 

safra kanalı (common bile duct) izole edildi, proksimali çift distali tek olacak şekilde 

5/0 ipekle bağlandı ve kesildi (resim 1). Postoperatif 10. günde TS grubu sakrifiye 

edildi. 

 

Grup C: Tıkanma Sarılığı + LPS 

Postoperatif 5. günde, Grup D’ye LPS (Escherichia Coli serotype 0127:B8, 100 

mg, Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, ABD) 10 mg/kg dozunda intraperitoneal 

olarak uygulandı. Postoperatif 10. günde ratlar sakrifiye edildi. 

 

Grup D: Tıkanma Sarılığı + Sülfasalazin 

Literatürde bilirubin yüksekliğinin en belirgin olduğu tıkanma sarılığının 

organizmayı olumsuz etkilediği gün olan postoperatif 5. günde, çalışmanın ikinci 

bölümüne geçildi265.  Grup C’ye 100 mg/kg Sülfasalazin (SİGMA S0883-10G) 

intraperitoneal olarak uygulandı. Her gün aynı saatte olacak şekilde postop 10. güne 

kadar 100 mg/kg Sülfasalazin İ.P. olarak yapıldı. Postoperatif 10. günde ratlar 

sakrifiye edildi.  

 

 

Grup E: Tıkanma Sarılığı + Sülfasalazin + Lipopolisakkarit Antijeni 

Grup D’ye ek olarak postoperatif 10. Günde son SFZ dozundan 8 saat sonra 

ratlara 10 mg/kg dozunda LPS intraperitoneal olarak uygulandı ve ratlar LPS 

verilmesinden 16 saat sonra sakrifiye edildi. 
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Grup F: Tıkanma Sarılığı + Lipopolisakkarit Antijeni + Sülfasalazin 

Grup D’ye ek olarak LPS  5 gün verildikten sonra 5 gün 100  mg/kg dozunda 

sülfasalazin intraperitoneal olarak uygulandı. Son dozdan 16 saat sonra ratlar 

sakrifiye edildi. 

 

E ve F gruplarına ilaç uygulanmasının ardından 8 saat sonra tüm çalışma 

grupları intramusküler ketamin hidroklorür (Ketalar, Parke Davis, ABD), 50 mg/kg ile 

anestezileri sonrası, supin pozisyonunda ameliyat masasına sabitlendiler. 

Supraumblikal ve infraumblikal orta hat insizyonu ile abdominal boşluğa ulaşıldı. 

Standart olarak karaciğer median lob, sağ ve sol böbrek doku örnekleri ve 

intrakardiak serum örnekleri alındı. 

   

Serum ve Dokuda Myeloperoksidaz (MPO) Düzeylerinin Saptanması 

Prensip: MPO ölçümü için Serum veya 1:10 oranında 

heksadesilltrimetilamonyum bromid (HETAAB) tamponu ile homojenize edilen doku 

örnekleri kullanıldı. Hidrojen peroksitin homojenat tarafından oksitlenerek o-

dianosidini redüklemesi ve redükte o-dianosidin 410 nm’de ölçülmesi prensibine 

dayanır.  

Homojenizasyon: Tüm dokular tartıldı. 300 mg dokuya 5 ml 0.02 M EDTA 

(pH:7,4) hesabıyla doku miktarına göre EDTA konularak 60 saniye homojenize edildi.  

Homojenatın 1,5 ml’si 20.000 devirde (15 dakika +4°C’de) santrifüje edildi, 

süpernatant atıldı. 0.05 M KPO4 (pH:6) tamponu içinde %0,5 HETAAB (Hekza Adezil 

Trimetil Amonyum Bromid) hazırlandı. Pellet 1,5 ml HETAAB ile yeniden homojenize 

edildi. Homojenat 20.000 devirde tekrar (15 dakika +4°C’de) santrifüje edildi, 

süpernatant çalışma için alındı.  

Yöntem: Serum ve doku örneklerindeki MPO düzeyleri Golowich ve ark. nın 

geliştirdikleri yönteme göre saptandı266.    

 

Kör    Örnek 

Tampon    0,2 ml.   0,2 ml. 

H2O2 (%30)    0,09 ml.   0,09 ml. 

O-dionisidin (%1,metanolde) 0,1 ml.   0,1 ml. 

Distile su    1,6 ml.   1,3 ml 

Homojenat                 -    0,3 ml. 
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Hazırlanan kör ve çalışma örnekleri 37 C’de 30 dakika bekletilidi. 0.2 ml  3 M 

HCl eklendikten sonra spektrofotometrede 410 nm’de köre karşı okutuldu.  

Sonuçlar: Serum örnekleri için spesifik aktivite sonuçlar Ü/L olarak verilirken,  

doku örnekleri için spesifik enzim aktivitesi Ünite/gram doku olarak verildi. 

 

Serum ve Dokuda Malondialdehit (MDA) Düzeylerinin Saptanması 

Prensip: MDA ölçümü için örnek olarak serum ya da 1:10 oranında 0.15 M 

KCL (potasyum klorür) içinde homojenize edilen doku örnekleri kullanıldı.  Lipid 

peroksidasyon ürünü olan MDA’nın tiyobarbütirik asit (TBA)  ile reaksiyonu sonucu 

oluşan pembe rengin 532 nm dalga boyunda spektrofotometrik ölçülmesi prensibine 

dayanmaktadır. 

Homojenizasyon: Tüm dokular tartıldı. Doku ağırlıklarının (mg cinsinden) 10 

katı kadar μL, 0.15 M KCl (potasyum klorür) eklenerek homojenize edildi. Örneğin 50 

mg. dokuya 500 μL 0.15 M KCl eklenerek homojenize edildi. 

Yöntem: Serum ve doku örneklerindeki MDA düzeyleri Yagi ve ark. nın 

geliştirdikleri yönteme göre saptandı171. Aerobik şartlarda, pH:3,4’de TBA ile 

homojenatın (serum veya homojenize edilen doku) 95 ºC’de inkübasyonu sonucu 

eğer lipid peroksidasyonu var ise bunun sekonder bir ürünü olan malondialdehit 

(MDA) oluşur. Oluşan MDA, TBA ile pembe renkli bir kompleks oluşturur. Bu renk 

şiddetinin 532 nm’de spektrofotometrik olarak ölçümü ile lipid peroksidasyonu 

saptanır. 

    Kör             Çalışma 

SDS (%8,1)   200μl              200 μl 

(Sodyum dodesil sülfat) 

Asetik asit (%20, pH:3,5) 1,5 ml.   1,5 ml. 

TBA (%0,8, pH:3,5)  1,5 ml.   1,5 ml. 

Distile su   0,8 ml.   0,7 ml. 

Homojenat      -              100 μl 

Hazırlanan solüsyonlar; 95 ºC’de 30 dakika inkübe edildikten sonra musluk 

suyunda soğutuldu ve üzerlerine 1 ml distile su ile 5 ml n-bütanol: piridin 

(14:1oranında hazırlanır.) solüsyonu eklenerek vorteksde karıştırıldı. Daha sonra 

4000 rpm.’de 15 dakika kadar santrifüj edildi ve üstte oluşan tabaka (yaklaşık 200 μL) 

alınarak spektrofotometrede 532 nm.’de absorbsiyonuna bakıldı.  
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Sonuçlar: Örnek konsantrasyonları aynı yöntemle çalışılarak; değişik 

konsantrasyonlarda hazırlanan standart eğri yardımı ile hesaplandı. Serum 

örneklerinde sonuçlar nmol/ml cinsinden verilirken, doku örneklerinde sonuçlar 

nmol/gram yaş doku şeklinde verildi. 

Serum ALT ve AST Düzeylerinin Saptanması 

 Serum örnekleri, İntegra 800 otoanalizöründe (Roche Diagnostics, Mannheim, 

Germany) çalışıldı. 

 

   

Histopatolojik İnceleme ve H-E Skorlaması  

 Karaciğer doku örnekleri %10’luk formalin içerisinde 24 saat tespit edildikten 

sonra standart dehidratasyon ve parafine gömme prosedürleri uygulandı. Parafin 

bloklardan hazırlanan 5 mikron kalınlığındaki kesitlere standart metodlar kullanılarak 

Hematoksilen ve Eosin ile boyandı. Tüm örnekler deney gruplarından habersiz aynı 

patolog tarafından ışık mikroskobunda değerlendirildi.  

Karaciğer örneklerinde; hepatositlerdeki nekroz, konjesyon, vakuolizasyon ve 

dejenerasyon varlığı değerlendirildi. Tüm örnekler histolojik grade skalasına göre 

skorlandı267(Tablo1).  

 

Grade Histopatolojik bulgular 
0 Hepatosit hasarı yok 
1 Minimal hücresel değişiklikler  
2 Sadece hafif sentrolobüler hasar 
3 Sadece ciddi sentrolobüler hasar 
4 Hafif sentrolobüler ve midzonal hasar 
5 Ciddi sentrolobüler ve midzonal hasar 
6 Hepatositlerin total destrüksiyonu 

Tablo 1: Karaciğer örneklerinde histopatolojik değerlendirme skalası267 

 

İmmünohistokimyasal İnceleme, Kaspaz-3 ve NF-κB Skorlaması 

Parafin bloklardan hazırlanan 5 mikron kalınlığındaki kesitlere; streptavidin-

biotin-peroksidaz metodu kullanılarak Caspaz-3 (Ab-4, RB–1197-P dilusyon 1:100, 

Neomarkers Labvision, Fremont, USA ) ve NF-κB/p65 (Rel A) Ab–1 (RB–1638 

dilusyon 1:75, Neomarkers Labvision, Fremont, USA) ile boyandı. Tüm örnekler 

boyanma yaygınlığı ve yoğunluklarına göre değerlendirilerek ayrı ayrı skorlandı. 
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Buna göre; Boyanma yaygınlığı; 0, Boyanma yok; 1, <% 25 boyanma; 2, %25-%50 

boyanma; 3, %50-%75 boyanma; 4, > %75 boyanma  olarak skorlandı.  

Boyanma yoğunluğu değerlendirilirken örnekler; 0, Boyanma yok; 1, Zayıf 

boyanma; 2, Belirgin boyanma; 3, Yoğun boyanma; olarak skorlandı. Her örnek için 

yoğunluk ve yaygınlık dereceleri toplanarak toplam  skor elde edildi268. 

 
 
   

İstatistiksel Analizler 

Çalışmada yapılan istatistik analizde, gruplar arası Doku böbrek MDA, Doku 

böbrek MPO, serum böbrek MPO, serum böbrek MDA; Doku karaciğer MDA, Doku 

karaciğer MPO, serum karaciğer MPO ve serum karaciğer MDA değişkenlerine ait 

değerler açısından yapılan karşılaştırmalarda, öncelikle değerlerin normal dağılıp 

dağılmadığı Shapiro Wilk testiyle kontrol edildi. Yapılan kontrollerde tüm değişkenlere 

ait verilerin dağılımının normal dağılım varsayımına uyduğu tespit edildi. 

 

Normal Dağılım koşulunu sağlayan değişkenlere ilişkin yapılan gruplar arası 

farklılık karşılaştırmalarında en az iki grup arasında farklılık olup olmadığını test 

etmek için one-way ANOVA testi uygulandı.  En az iki grup arasında farklılık tespit 

edilen değişkenlerde, bu farklılığın hangi gruplarda anlamlı olduğunu belirlemek için 

çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey HSD metodu kullanıldı. 

 

Histolojik skorlama değişkenlere ilişkin yapılan gruplar arası farklılık 

karşılaştırmalarında ise, en az iki grup arasında farklılık olup olmadığını test etmek 

için Kruskal-Wallis testi uygulandı.  En az iki grup arasında farklılık tespit edilen 

değişkenlerde, bu farklılığın hangi gruplarda anlamlı olduğunu belirlemek için çoklu 

karşılaştırma testlerinden Dunn metodu kullanıldı. 

 

 Karşılaştırılan her gruptaki değişken ölçümlerine ait ortalamaların box plot 

grafiği ile illustrasyonu yapıldı.  

  

Yapılan istatistik analizlerde ve grafik gösterimlerinde, SPSS for Windows 

11.5.1 ve Statistica 7.0 paket programları kullanıldı. 
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                                                   BULGULAR 

Biyokimyasal İncelemeler 

 

Serum Miyeloperoksidaz Aktivitesi 

Serum myeloperoksidaz  (MPO)(U/L) düzeyleri incelendiğinde; 

Sham grubunda; 0,280±0,051 olarak bulunmuştur.  

TS grubunda;  0,891±0,014 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS grubunda ;  0,990±0,091 olarak en yüksek düzeyde bulunmuştur. 

TS + S grubunda; 0,576±0,044 olarak bulunmuştur. 

TS+S+LPS grubunda; 0,715±0,039 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS+S grubunda 0.794±0,037 olarak bulunmuştur. 

            Serum MPO düzeyi açısından Gruplar incelendiğinde gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Serum MPO düzeyi açısından en düşük değer SHAM grubunda bulunmuştur. 

Sham grubu ile TS, TS+LPS, TS+S,TS+S+LPS, TS+LPS+S gruplar arasında 

istatiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

TS grubu ile TS+LPS, TS+S,TS+S+LP, TS+LPS+S grupları arasında istatiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

TS+LPS grubu ile TS+S,TS+S+LPS, TS+LPS+S grupları arasında istatiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

TS+S grubu ile TS+S+LPS, TS+LPS+S gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur..(Tablo 2) (Şekil 4) 

SERUM MPO  

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

            

SHAM 8 ,2800 ,05155 ,23 ,36 

TS 6 ,8917 ,01472 ,87 ,91 

TS+LPS 5 ,9900 ,09192 ,92 1,15 

TS+S 8 ,5763 ,04470 ,51 ,63 

TS+S+LPS 7 ,7157 ,03910 ,65 ,75 

TS+LPS+S 7 ,7943 ,03780 ,76 ,85 

Total 41 ,6761 ,23981 ,23 1,15 

 

Tablo 2: Serum MPO aktivitesi açısından grupların karşılaştırılması                         
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(I) GRUP (J) GRUP Sig. 
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Şekil 4: Serum MPO aktivitesi (Ü/L doku) ve gruplar arası istatiksel olarak anlamlı 
ikili karşılaştırmalar 

 
                

Karaciğer Doku Miyeloperoksidaz Aktivitesi 
 
Karaciğer myeloperoksidaz  (MPO) düzeyleri incelendiğinde; 

Sham grubunda; 0,436±0,102 olarak bulunmuştur. 

TS grubunda; 1,011±0,177 olarak bulunmuştur. 

TS + S grubunda; 1,610±0,153 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS grubunda 4,640±0,715 olarak bulunmuştur. 

TS+S+LPS grubunda; 2,225±0,835 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS+S grubunda; 1,495±0,172 olarak bulunmuştur. 

Karaciğer doku MPO açısından gruplar incelendiğinde gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur, (p<0.05). 

Sham grubu ile TS+LPS, TS+S, TS+S+LPS, TS+LPS+S grupları arasında istatiksel 

olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

TS grubu ile TS+LPS grupları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. 
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TS+S grubu ile TS+LPS grupları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. 

TS+S+LPS grubu ile TS, TS+LPS grupları arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. 

TS+LPS+S grubu ile TS+S+LPS, TS+LPS grupları arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur.(Tablo 3) (Şekil 5) 

KC_D_MPO  

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

            

SHAM KC 8 ,4363 ,10225 ,25 ,57 

TS 6 1,0117 ,17747 0,77 1,26 

TS+LPS  5 4,6400 ,71579 3,91 5,34 

TS+S  8 1,6100 ,15381 1,38 1,82 

TS+S+LPS 7 2,2257 ,83506 1,38 3,52 

TS+LPS +S 7 1,4957 ,17213 1,38 1,82 

Total 41 1,7485 1,30230 ,25 5,34 

 

Tablo 3: KC MPO aktivitesi açısından grupların karşılaştırılması  
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Şekil 5: Karaciğer MPO aktivitesi 

(U/gr doku)  ve gruplar arası 

istatiksel olarak anlamlı ikili 

karşılaştırmalar. 

 

 

 

Serum MDA Aktivitesi 

Serum MDA aktivitesi incelendiğinde;  

778568N =

GRUP_KC

TS+LPS+S

TS+S+LPS

TS+S

TS+LPS

TS

SHAM

K
C

_
D

_
M

P
O

6

5

4

3

2

1

0

-1

15



 58 

Sham grubunda; 22,858±2,113 olarak bulunmuştur. 

TS grubunda; 64,289±23,915 olarak bulunmuştur. 

TS + S grubunda; 65,799±12,706 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS grubunda 66,218±14,112 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS+S grubunda; 39,509±20,487 olarak bulunmuştur. 

TS+S+LPS grubunda; 37,644±9,824 olarak bulunmuştur. 

Serum MDA düzeyi açısından Gruplar incelendiğinde BAZI gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Serum MDA düzeyi açısından en düşük değer SHAM grubunda bulunmuştur. 

Sham grubu ile TS, TS+LPS, TS+S gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. 

TS+LPS+S grubu ile TS+S, TS+LPS gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. 

TS+S+LPS grubu ile TS, TS+S, TS+LPS gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. 

Serum MDA düzeyi açısından en yüksek değer TS+LPS grubunda 

bulunmuştur. (Tablo 4) (Şekil 6) 

 
SERUM MDA  

  N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 

            

SHAM 8 22,8584 2,11315 20,75 26,37 

TS 6 64,2897 23,91592 29,40 94,28 

TS+LPS 5 66,2180 14,11294 48,12 80,89 

TS+S 8 65,7990 12,70621 45,66 81,56 

TS+S+LPS 7 37,6440 9,82412 25,08 51,11 

TS+LPS+S 7 39,5096 20,48736 20,05 71,16 

Total 41 47,9552 22,36824 20,05 94,28 

  

Tablo 4: Serum MDA aktivitesi açısından grupların karşılaştırılması 
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(I) GROUP (J) GROUP Sig. 

SHAM TS+S ,000 
  TS ,000 
  TS+LPS ,000 

TS+LPS+S TS+S ,021 

  TS+LPS ,048 

TS+S+LPS TS+S ,011 

  TS ,033 
  TS+LPS ,029 

  

 

Şekil 6: Serum MDA aktivitesi (nmol/ml)  ve gruplar arası istatiksel olarak anlamlı ikili 

karşılaştırmalar. 

             

 

Karaciğer Doku MDA Aktivitesi 

Karaciğer doku MDA aktivitesi incelendiğinde;  

Sham grubunda; 15,299±8,932 olarak bulunmuştur. 

TS grubunda; 34,255±17,495 olarak bulunmuştur. 

TS + S grubunda; 17,384±6,539 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS grubunda 41,713±17,817 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS+S grubunda; 20,337±6,115 olarak bulunmuştur. 

TS+S+LPS grubunda; 21,216±5,386 olarak bulunmuştur. 

Karaciğer doku MDA düzeyi açısından Gruplar incelendiğinde gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Karaciğer doku MDA düzeyi açısından en düşük değer SHAM grubunda 

bulunmuştur. 

Karaciğer doku MDA düzeyi açısından en yüksek değer TS+LPS grubunda 

bulunmuştur. 
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Sham grubu ile TS+LPS grubu arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. 

TS+S grubu ile TS+LPS grubu arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur.(Tablo 5) (Şekil 7) 

 
 
KC_MDA  

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

            

SHAM  8 15,29955 8,932316 4,450 29,653 

TS 6 34,25547 17,495216 13,558 61,219 

TS+LPS  5 41,71377 17,817331 22,209 66,542 

TS+S  8 17,38420 6,539815 8,443 30,942 

TS+S+LPS 7 21,21633 5,386401 13,225 29,029 

TS+LPS +S 7 20,33702 6,115186 13,808 29,861 

Total 41 23,57183 13,558115 4,450 66,542 

 
Tablo 5: KC doku MDA aktivitesi açısından grupların karşılaştırılması 
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(I) GRUP (J) GRUP Sig. 

SHAM TS+LPS ,025 

TS+S TS+LPS ,046 

 
 
 
 
 

 

                             

 

Şekil 7: Karaciğer MDA aktivitesi (Ü/gr) ve gruplar arası istatiksel olarak anlamlı ikili 

karşılaştırmalar. 
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Serum AST Düzeyi  

  

Serum AST düzeyleri incelendiğinde; 

Sham grubunda; 130,5±17,888 olarak bulunmuştur. 

TS grubunda; 775,013±158,418 olarak bulunmuştur. 

TS + S grubunda; 903,812±48,789 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS grubunda 1658,806±895,613 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS+S grubunda; 818,647±100,814 olarak bulunmuştur. 

TS+S+LPS grubunda; 883,067±110,544 olarak bulunmuştur. 

Serum AST düzeyi açısından Gruplar incelendiğinde gruplar arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Serum AST düzeyleri incelendiğinde en düşük değer SHAM grubunda iken en 

yüksek değer TS+LPS grubunda tespit edildi.  

Sham grubu ile TS, TS+LPS, TS+S, TS+S+LPS, TS+LPS+S gruplar arasında 

istatiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

TS+LPS grubu ile Sham, TS, TS+S,TS+S+LPS, TS+LPS+S gruplar arasında 

istatiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. (Tablo 6) (Şekil 8) 

AST  

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

            

SHAM 8 130,5000 17,88854 108,00 161,00 

TS 6 775,0133 158,41837 577,58 99,50 

TS+LPS 5 1658,8060 895,61305 694,03 2500,00 

TS+S 8 903,8125 48,78918 840,00 980,00 

TS+S+LPS 7 883,0671 110,54407 680,82 990,00 

TS+LPS+S 7 818,6471 100,81455 668,56 998,07 

Total 41 808,0637 521,98633 108,00 2500,00 

Tablo 6: Serum AST seviyesi açısından grupların karşılaştırılması 

 
 



 62 

 
 

 

  
(I) GRUP 

 
J) GRUP  

 
Sig 

SHAM 
  
  
  
  

 
TS+LPS+S 
TS+S+LPS 
TS+S 
TS 
TS+LPS 

                                                                            
,002       
,001                                                                              
,000 
,007 
,000 

 

TS+LPS 
  
  
  
  

 
SHAM 
TS+LPS+S 
TS+S+LPS 
TS+S 
TS 

 
,000 
,001 
,002 
,002 
,001 

 

Şekil 8: Serum AST Seviyesi (U/L) ve gruplar arası istatiksel olarak anlamlı ikili 

karşılaştırmalar 

Serum ALT Düzeyi 

Serum ALT düzeyleri incelendiğinde; 

Sham grubunda; 42,625±5,95 olarak bulunmuştur. 

TS grubunda; 424,62±127,021 olarak bulunmuştur. 

TS + S grubunda; 194,143±60,557 olarak bulunmuştur. 

TS+LPS grubunda 1543,8±423,003 olarak bulunmuştur. 

 

TS+LPS+S grubunda; 176,737±66,403 olarak bulunmuştur. 

TS+S+LPS grubunda; 176,447±80,102 olarak bulunmuştur. 

Serum ALT düzeyi açısından Gruplar incelendiğinde gruplar arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Serum ALT düzeyleri incelendiğinde en düşük değer SHAM grubunda iken en 

yüksek değer TS+LPS grubunda tespit edildi.  

Sham grubu ile TS, TS+LPS grupları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. 
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TS grubu ile TS+LPS gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. 

TS+LPS grubu ile TS+S, TS+S+LPS, TS+LPS+S gruplar arasında istatiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  (Tablo 7) (Şekil 9) 
 

ALT  

  N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 

            

SHAM 8 42,6250 5,95069 34,00 50,00 

TS 6 424,6200 127,02171 293,72 597,00 

TS+LPS 5 1543,8000 423,00378 839,00 1950,00 

TS+S 8 194,1437 60,55788 117,80 292,95 

TS+S+LPS 7 176,4471 80,10280 63,90 282,75 

TS+LPS+S 7 176,7371 66,40340 102,30 291,60 

Total 41 356,9063 485,17186 34,00 1950,00 

 

Tablo 7: Serum ALT seviyesi açısından grupların karşılaştırılması 
   

778568N =

GRUP

TS+LPS+S

TS+S+LPS

TS+S

TS+LPS

TS

SHAM

A
L

T

3000

2000

1000

0

-1000

41

  

  

 

(I) GRUP (J) GRUP Sig. 

SHAM TS ,001 
  TS+LPS ,000 

TS TS+LPS ,000 

TS+LPS TS+S ,000 
  TS+S+LPS ,000 
  TS+LPS+S ,000 

 

Şekil 9: Serum ALT Seviyesi (U/L) ve gruplar arası istatiksel olarak anlamlı ikili 

karşılaştırmalar 

 
 
Histopatolojik İnceleme 
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Karaciğer Dokusunda Hematoksilen-Eosin boyası Doku Hasarının histolojik 

Değerlendirilmesi  

                                      

Resim  1: Sham Grubu; Karaciğer parankiminde normal karaciğer histolojisi bulguları 
görülmektedir (H-E x200);  

 

 

Resim  2: TS; Karaciğerde geniş nekroz odakları (oklar ile işaretli) izlenmektedir. (H-
E x 200).  

 

Resim  3: TS+LPS grubu; Karaciğerin tamamına yakınını tutan birbirleri ile birleşen 
nekroz odakları izlenmektedir (H-E x 200). 
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Resim  4:TS+S+LPS grubu: Karaciğer parankimi içerisinde daha küçük nekroz odağı 
izlenmektedir  (H-E x 200) 

 

 

Resim  5: TS+LPS Grubu; Karaciğerde parankimde daha geniş bir alanı tutan nekroz 
odağı izlenmektedir (HE x 200) 

 

 

Resim  6: TS+S grubu; Karaciğerde parankimde sinüzoidlerde genişleme konjesyon 
izlenmektedir (H-E x 200).  
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Karaciğer H-E boyanmasıyla hasarlanma Skorları 

Sham grubu; karaciğer H-E skorları için  median değeri 0 (0-0) bulunmuştur. 

TS grubu; karaciğer H-E skorları için  median değeri 1 (0,75-2,75) bulunmuştur. 

TS+LPS grubu; karaciğer H-E skorları için median değeri 3 (1,25-2) bulunmuştur. 

TS+S grubu; karaciğer H-E skorları için median değeri 2 (2,5-4) bulunmuştur. 

TS+LPS+S grubu; karaciğer H-E skorları için median değeri 2 (2-2) 

bulunmuştur. TS+S+LPS grubu; karaciğer H-E skorları için median değeri 2 (1-3) 

bulunmuştur. (Tablo 8) (Şekil 10) 

  
 
 

 

            

Grup 
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Karaciğer 
H-E  
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Tablo 8: Karaciğer H-E boyanmasıyla hasarlanma skorlarının mean (%25-%75) 

persentil değerleri 
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(I) GRUP (J) GRUP Sig. 

 SHAM TS+LPS ,0002 

  TS+S+LPS 
TS+LPS+S 

,0289 
,0180 

 

 

Şekil 10: Karaciğer H-E boyanmasıyla hasarlanma skorları ve gruplar arası istatiksel 

olarak anlamlı ikili karşılaştırmalar 
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Gruplardaki Karaciğer H-E Skorlarının Karşılaştırılması 

Karaciğer H-E skorları açısından gruplar karşılaştırıldığında; sham grubu ile 

TS+LPS, TS+S+LPS ve TS+LPS+S gruplar arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). Ancak diğer gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

TS ve TS+LPS grubuna göre TS+S grubunda hücresel değişiklerde göreceli olarak 

düzelme saptanmış olsada bu düzelme istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır 

(p>0.05). Yine sülfasalazin verilen TS+S, TS+LPS+S ve TS+S+LPS gruplarındaki 

patolojik değişikliklerde TS+LPS grubuna göre düzelme olduğu ancak bunun 

istatiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Gruplar karşılaştırıldığında 

TS+LPS+S, TS+S+LPS arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0.05). 

 
 

 

 

 

 

 

İmmünohistokimyasal İnceleme 

Karaciğer Dokusunda NF-κB Boyanma Özellikleri  
 
 
 
 
 
 

 

Resim 7: Sham grubu; Karaciğer parankiminde NF-κB ile boyanma izlenmemektedir  
(NF-κB  x 200)  
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Resim 8: TS; Karaciğer parankiminde NF-κB ile güçlü sitoplazmik pozitif boyanma 
izlenmektedir (NF-κB x 200). 

 
 

 

Resim 9: TS+LPS grubu; Karaciğer parankiminde NF-κB ile güçlü sitoplazmik pozitif 
boyanma izlenmektedir (NF-κB x 200). 

 

 
 

Resim 10: TS+S+LPS grubu; Karaciğer parankiminde NF-κB ile dağınık sitoplazmik 
pozitif boyanma izlenmektedir (NF-κB x 400). 
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Resim 11: TS+LPS+S grubu; Karaciğer parankiminde NF-κB ile dağınık sitoplazmik 
pozitif boyanma izlenmektedir (NF-κB x 200). 

 

 

Resim 12: TS+S grubu; Karaciğer parankiminde NF-κB ile hafif derecede sitoplazmik 
pozitif boyanma izlenmektedir (NF-κB x 200). 

 
 

Karaciğer Dokusunun   NF-κB Skorları 

Sham grubu; karaciğer NF-κB skorları için median değeri 1 (0-2)  bulunmuştur. TS 

grubu; karaciğer NF-κB skorları için median değeri 2,5 (2-4)  bulunmuştur. TS+LPS 

grubu; karaciğer NF-κB skorları için median değeri 4 (3-4) bulunmuştur. TS+S grubu; 

karaciğer NF-κB skorları için median değeri 4 (3,5-4) bulunmuştur. TS+LPS+S grubu; 

karaciğer NF-κB skorları için  median değeri 3  (3-4)  bulunmuştur. TS+S+LPS grubu; 

karaciğer NF-κB skorları için median değeri 4 (3-4) bulunmuştur.(Tablo 9) (Şekil 11) 
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Grup 
N 
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4 
4 
4 
4 
4 

 
 

Tablo 9: Karaciğer NF-κB skorlarının ortalama rank değerleri ve %25-%75 persentil 

değerleri 

 

 

 

Gruplardaki Karaciğer NF-κB Skorlarının Karşılaştırılması 

Karaciğer örneklerinin NF-κB ile boyanarak immünohistokimyasal olarak 

incelenmesi sonucunda elde edilen skorlar karşılaştırıldığında; Sham grubuna göre 

TS+S,TS+LPS, TS+S+LPS grupların anlamlı derecede yüksek skorlara sahip olduğu 

görülmüştür (p<0.05). TS+LPS grubu, TS+S grubu ile karşılaştırıldığında; sülfalazin 

verilmesi ile LPS ve TS hasarında bir miktar azalma olduğu görülmekle birlikte 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). TS+LPS    grubu ile 

TS+LPS+S ve TS+S+LPS grupları karşılaştırıldığında; TS’ın ve LPS’in birlikte yapmış 

olduğu hasarlanmaya karşın sülfalazin uygulanmasının istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan kısmi bir düzelmeye neden olduğu görülmüştür Gruplar karşılaştırıldığında 

TS+LPS+S, TS+S+LPS arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0.05). 
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(I) GRUP (J) GRUP Sig. 

SHAM TS ,002 
  TS+LPS ,013 

  TS+S+LPS ,016 

 

 

 

Şekil 11: Karaciğer NF-κB skorları ve ve gruplar arası istatiksel olarak anlamlı ikili 

karşılaştırmalar 

 

 

 

 
 
 
Karaciğer Dokusunda Kaspaz-3 Boyanma Özellikleri  

 

 

 
Resim 13: Sham grubu; Karaciğer parankiminde caspas-3 ile boyanma 

izlenmemektedir  (Caspas-3 x 400). 
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Resim 14: TS; Karaciğer parankiminde caspas-3 ile güçlü sitoplazmik pozitif 
boyanma (Caspas-3 x 400); 

 

                                   

Resim 15: TS+LPS grubu; Karaciğer parankiminde Caspas-3 ile güçlü sitoplazmik 
pozitif boyanma izlenmektedir (Kaspaz-3 x 400). 

                              
 

Resim 16: TS+S+LPS grubu; Karaciğer parankiminde kaspaz-3 ile dağınık 

sitoplazmik sitoplazmik pozitif boyanma (Caspas-3 x 200). 
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Resim 17: TS+LPS+S grubu; Karaciğer parankiminde caspas-3 ile dağınık  

sitoplazmik pozitif boyanma izlenmektedir (Kaspaz-3  x 400). 

                                

Resim 18: TS+S grubu; Karaciğer parankiminde Caspas-3 ile hafif derecede 
sitoplazmik pozitif boyanma (Kaspaz-3 x 400). 

 
 

Karaciğer Dokusunun Kaspaz-3 Skorları 

Sham grubu; karaciğer kaspaz-3 skorları için median değeri ,0 (0-2) bulunmuştur. TS 

grubu; karaciğer kaspaz-3 skorları için median değeri 3 (2-4,25)  bulunmuştur. 

TS+LPS grubu; karaciğer kaspaz-3 skorları için ortalama median değeri 5 (3,25-5)   

bulunmuştur. TS+S grubu; karaciğer kaspaz-3 skorları için median değeri 4 (4-

5)bulunmuştur. TS+LPS+S grubu; karaciğer kaspaz-3 skorları için median değeri 4 

(3-5) bulunmuştur. TS+S+LPS grubu; karaciğer  kaspaz-3 skorları için median değeri 

4 (3-5)bulunmuştur.(Tablo 10) (Şekil 12)   
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Tablo 10: Karaciğer Kaspaz-3 Skorları ve %25-%75 persentil değerleri 

 
 
Gruplardaki Karaciğer Kaspaz-3 Skorlarının Karşılaştırılması 

 

Karaciğer örneklerinin kaspaz-3 ile boyanarak immünohistokimyasal olarak 

incelenmesi sonucunda elde edilen skorlar karşılaştırıldığında; Sham grubuna göre 

diğer grupların yüksek skorlara sahip olduğu görülmüştür ve bu fark TS grubu hariç 

diğer gruplarda istatiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). TS grubu, TS+S grubu ile 

karşılaştırıldığında; sülfalazin verilmesi ile TS hasarında bir miktar artma olduğu 

görülmekle birlikte aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

TS+LPS grubu ile TS+LPS+S ve TS+S+LPS grupları karşılaştırıldığında; TS’ın ve 

LPS’in birlikte yapmış olduğu hasarlanmaya karşın sülfalazin uygulanmasının 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan kısmi bir düzelmeye neden olduğu görülmüştür 

(p>0.05). Gruplar karşılaştırıldığında TS+LPS+S, TS+S+LPS arasındaki fark 

istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
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Şekil 12: Karaciğer kaspaz-3 skorları ve ve gruplar arası istatiksel olarak anlamlı ikili 

karşılaştırmalar 

 

 

 

 

 

TARTIŞMA 

Safra yolu tıkanıklarında artmış biliyer basınç (30–40 cmH2O) ve safra stazı 

karaciğerde histolojik değişikliklere yol açar. Akut safra yolu tıkanıklığında kanaliküler 

kolestaz; safra duktus hücreleri proliferasyonu, nötrofil göçü ile portal traktüs 

değişiklikleri ve kronik süreçte peri duktal bağ dokusu artışı ve fibroz tabakaların 

gelişimine yol açar269.  

Gr(-) endotoksemi ve sepsis TS vakalarında morbidite ve mortalitenin en 

önemli etkenlerindedirler. TS vakalarında yüksek insidanslarda karşılaşılan portal ve 

sistemik endotoksemi; postoperatif komplikasyonların fizyopatolojisinde 

endotoksinlerin suçlanmasına neden olmuştur. İnce bağırsaklarda safra yokluğunda 

mukoza; safra tuzları, pigmentleri ve fosfolipidleri kulllanamaz. Bu maddelerin 

yokluğunda intestinal endotoksinlerin nötralizasyonu ve eliminasyonu aksamakta, 

intestinal bakteri popülasyonu artmakta ve bakteriyel translokasyon kolaylaşmaktadır. 

TS’da LPS ve diğer toksinler portal ven araclığıyla karaciğere taşınmaktadır. 

Fonksiyonları bozulan ve aksayan Kupffer hücreleri LPS ve diğer antijenleri elimine 

etmekte güçlük çekmekte ve tablonun sistemik endotoksemiye kayması 

kolaylaşmaktadır74-79. 

Nieuwenhuijs ve arkadaşları TS’da intestinal sistemdeki “migrating” motor 

kompleksin (MMC) bozulduğunu, bakteriyel kolonizasyon ve translokasyonun arttığını 

göstermişlerdir63. 

Sileri ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada TS oluşturulan ratlarda BT ve 

intestinal mukozal değişiklikleri çalışmışlar ve TS oluşturulan deneklerde BT artmış 

olduğunu saptamışlardır. TUNEL yöntemi ile yapılan apoptozis çalışmasında TS 

oluşturulan deneklerde apoptozisin artmış olduğunu göstermişlerdir270. 

Parks ve arkadaşlarının yaptığı deneysel bir çalışmada TS’da elektron 

mikroskopisi ile distal ileum mukozasındaki değişiklikler incelenmiştir. Çalışmada 

mukozada hafif ve orta dereceli iltihabi infiltrasyon, bakteri invazyonunda artma, 
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desmozomlarda ayrışmalar, enterositlerin sitoplazmalarında vakuolizasyon ve 

mitokondrilerinde şişme olduğu gösterilmiştir271. 

Kuzu ve arkadaşları gerçekleştirdikleri deneysel çalışmada TS olgularında 

bakteriyel translokasyonun arttığını ve septik komplikasyonların ortaya çıkmasının 

önünün açıldığını göstermişlerdir. TS grubunda BT rastlanma olasılığı %24 

bulunurken, elektif cerrahi grubunda bu oran %3,5 olarak bulunmuş ve aradaki fark 

istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir272. 

Çakmakçı ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada TS + dışa safra drenajı 

yapılan deneklerde bakteriyel translokasyonun, sadece TS oluşturulan deneklere 

göre daha aşikar olduğunu, bağırsaklarda safra ve bileşenlerinin hiç olmamasının 

bakteriyel translokasyonu daha fazla artırdığını göstermişlerdir273. 

Zülfikaroğlu ve arkadaşlarının yapmış olduğu deneysel bir çalışmada glutamin, 

arginin, omega–3 yağ asitleri ve RNA destekli olarak ameliyat öncesi ve sonrası 

dönemde verilen enteral immünonütrisyon ile BT’de azalma, intestinal villüs 

atrofisindeki azalma gösterilmiştir274. 

Çağlıkülekçi ve arkadaşlarının yaptığı deneysel çalışmada TS oluşturulan 

deneklerde ince bağırsak histopatolojisi ve villüs morfolojisi üzerinde oluşan 

değişiklikleri ve Antitrombin-III (AT-III) kullanılmasının etkisini çalışmışlardır. TS-

bakteriyel translokasyon-sepsis yolağında önemli olan endotel lökosit aktivasyonunu 

ve sitokin salgısnı engeleyen AT-III kullanımının olumlu etkisi olduğunu 

göstermişlerdir. AT-III’ün lökosit aktivasyonunu önlemesi, uyardığı vazodilatatör 

prostoglandinlerin intestinal mikrosirkülasyonda yaptığı değişiklikler ve TNF- 

düzeyini azaltması TS-sepsis ilişkisini negatif olarak etkilediğini göstermişlerdir275. 

Ünal ve arkadaşları yaptıkları deneysel çalışmada ise granulocyte-

macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) uygulamasının deneysel TS’da 

bakteriyel translokasyonu önlediğini belirtmişlerdir276.  

Erbil ve arkadaşları Na deoksikolat, laktüloz ve glutamin uygulanmasının 

TS’da bakteriyel translokasyonu azalttığını göstermişlerdir277. 

Tıkanma sarılığı-endotoksemi ve TS-lipid peroksidasyonu birbiri ile yakın 

olaylardır. TS’da oluşan portal endotoksemi ve LPS kaynaklı sistemik endotoksemi 

aktive olmuş nötrofil ve makrofajlardan serbest oksijen radikalleri salınımı yoluyla 

oksidatif strese neden olmaktadır. Hücrelerin mitokondrilerindeki indirgenmiş 

glutatyon havuzlarını bozarak peroksinitritlerin oluşumunu başlatmaktadır48,86.  
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TS’da LPS kaynaklı endotokseminin başlangıcında endotel hücreleri, 

kompleman sistemi, nötrofil, monositler ve koagülasyon yolaklarının aktivasyonu 

ortaya çıkmaktadır. LPS etkisi ile endotel hücrelerinde endojen TNF-, IL–1 ve IL–6 

sentezi stimüle edilir ve IL–8 sekresyonu başlatılır. IL–8, endotelyal bariyerden PMN 

hücrelerinin transendotelyal göçünü düzenlemektedir87. Inflamatuvar sitokinler, PAF 

(platelet activating factor) ve diğerleri nötrofillerin aktivasyonunu ve göçünü 

sağlayarak doku harabiyetine yol açarlar. Aktive olmuş nötrofillerden serbest oksijen 

radikalleri ve diğer sitotoksik ürünler salınırken transendoteliyal yapışmalarda ortaya 

çıkar. İL-8 salgılanması hücre adezyon molekülü selektin baskılanması aracılığıyla  

olur ve İL-8  dolaşıma karışarak integrinler vasıtasıyla  lökositlerin endotel hücrelerine 

sıkıca bağlanmasına olanak sağlar. 

                  Ito ve arkadaşları TS oluşturdukları deneklerde LPS (1, 10, 100 µg/kg) 

uygulanması ile karaciğer mikrosirkülasyonundaki cevaba bakmışlar. TS grubunda 

sinüzoidal hücre endotel duvarında lökosit adhezyonunda artma, perfüze olan 

sinüzoid sayısında azalma, sinüzoidal endotel hücrelerde ve hepatik makrofajlarda 

şişme gözlenirken; TS+LPS uygulanan grupta bu inflamatuvar değişiklikler çok daha 

fazla gözlenmiştir. Otörlere göre düşük dozdaki LPS uygulanması bile TS’da hepatik 

mikrosirkülasyonda aksamaya yol açmakta, sepsis gelişmesine zemin 

hazırlamaktadır278. 

 TS’da serbest oksijen radikallerinin sentezi artar ve antioksidan aktivite bu 

artışı karşılayamaz.  TS’da oluşan bir diğer sorun da lipid peroksidasyonudur.   

İnflamasyon bölgesinde Hidrojen peroksit (H2O2)   ve Süperoksid anyon (O2
-)  ve 

Hidroksi radikalleri  (-OH)  gibi serbest radikallerin oluşumu doku hasarıyla 

sonuçlanmaktadır. TS’da safra asitleri ve toksik safra tuzlarının etkisi ile hücre 

mitokondrisinden serbest oksijen radikalleri salınmakta ve bu da hücre membranında 

oksidatif harabiyete sebeb olmaktadır. TS’da gelişen oksidatif stres önemli bir 

apoptozis öncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Oksidatif streste ortaya çıkan NO 

serbest oksijen radikallerinden hidroksil radikalleri (OH) ile reaksiyona girerek daha 

toksik olan peroksinitritlerin (ONOO-) oluşmasıyla sonuçlanmaktadır. Serbest oksijen 

radikalleri ve peroksinitritler hücre membran lipidlerinde peroksidasyona yol açmakta, 

proteinleri denatürasyonuyla DNA hasarına sebeb olmaktadır. DNA’da oluşan bu 

kırılma DNA tamir enzimi olan poli (ADP-riboz) sentetaz (PARS) enziminin 

aktivasyonuyla sonuçlanmaktadır. İskemi, reperfüzyon hasarı ve sepsiste ortaya 

çıkan oksidatif stresle aktive olan PARS enzimi nikotinamid adenin dinükleotid 
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(NAD)’in hücresel düzeyini düşürmektedir. NAD düşünce hücresel ATP seviyesinde 

azalma, hücresel disfonksiyon ve hücre ölümüyle sonuçlanmaktadır97,99-105. 

 TS’da LPS kaynaklı endotoksemi sonucunda makrofaj, nötrofil ve endotel 

hücrelerinden iNOS etkisi ile NO üretiminin artacağı söylenmektedir.  

Kawamura ve arkadaşları safra yolu obstrüksiyonlarında hepatik doku lipid 

peroksidasyonlarında artışı göstermişlerdir106.  

 Topuzlu ve Stahl önemli bir deneysel çalışmada safra infüzyonunu takiben 

hipovolemi, renal yetmezlik ve natriürezis geliştiğini gözlemlemişlerdir. TS’da atriyal 

natriüretik peptid denilen bir hümoral mediyatör artışının natriürezis, kaliürezis, 

periferik vazodilatasyon ve hipotansiyonla sonuçlandığı belirtilmekte ve bu 

değişikliklerde NO mediyatörünün etkisinin olabileceği varsayılmaktadır107,108.  

TS’da antioksidan savunma sisteminin bozulması ile glutatyon peroksidaz (GSH) 

aktivitesi aksamaktadır. Üstelik sarılığın ciddiyetine bağlı olarak lipid peroksidasyonu 

artarken antioksidanların düzeyinin azalacağı belirtirmektedir109. Bomzon ve 

arkadaşları TS’da safra asitleri ve bilirubinin aynı zamanda renal oksidatif strese ve 

lipid peroksidasyonuna sebeb olduğunu bildirmişledir. LPS ve safra asitleri SOR ve 

sitokinler üzerinden renal tübüler ve glomerüler hücrelerde oksidatif hasara ve lipid 

peroksidasyonuna yol açmaktadır. Bu şekilde TS’da böbrek yetmezliği ve çoğul 

organ hasarına öncülük etmektedir110. 

Oksidatif hasarın önlenmesi oksidatif stresin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. TS 

ile sentezi artan SOR’ni tamponlamaya endojen antioksidanlar yetmemektedir. 

Değişik antioksidanların tıkanma sarılığı sonrası karaciğerde ve böbrekte ortaya 

çıkan oksidatif strese bağlı hasarı azaltıcı etkileri olduğu bildirilmiştir. 

Dirlik ve arkadaşlarının yaptığı deneysel çalışmada LPS ile uyarılmış TS 

oluşturdukları ratlarda lipid peroksidasyonu ve kaspaz–3 apoptozis gelişimini ve bir 

PARS inhibitörü olan 3-Aminobenzamid kullanımının önleyici etkisi olup olmadığını 

incelemişler. Çalışmanın sonucunda LPS ile indüklenmiş TS’da kan ve doku lipid 

peroksidasyonunun arttığını, apoptozisin arttığını, 3-AB ile bu olayların 

önlenebildiğini, ancak sistemik endotokseminin yerleştiği TS’da ise 3-AB’nin etkisinin 

olmadığını bildirmişler279. 

Hagymashi ve arkadaşları bir antioksidan olan silymarin uygulanmasının TS’da 

etkisini incelemişlerdir. TS’da artmış doku lipid peroksidasyonu ve azalmış glutatyon 

redüktaz aktivitesinin silymarin verilmesi ile azaldığını bildirmişlerdir280. 
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Kigawa ve arkadaşları TS oluşturulan deneklerde NAC uygulanmasının hepatik 

doku akımına etkisini araştırmışlardır. Köpeklerde yapılan çalışmada TS oluşturulan 

grupta portal kan akım ve karaciğer sinüzoidal mikrosirkülatuvar doku akım 

volümlerinde azalma olurken, NAC uygulanması ile artış ortaya konulmuştur. Otörlere 

göre NAC, TS oluşan deneklerde karaciğer fonksiyonlarında ve dolaşım volümünde 

düzelme olduğu gözlemlenmiştir281. 

Pastor ve arkadaşları TS oluşturdukları deneklerde karaciğerdeki antioksidan 

mekanizmaların korunup korunmadığını irdelemişlerdir. TS oluşturulan deneklerde 

karaciğer glutatyon konsantrasyonlarında azalmalar olduğu, hepatik lipid 

peroksidasyonunun arttığı bulunmuştur. NAC kullanımı ile antioksidan aktivitenin 

arttığı, lipid peroksidasyonunun gerilediği ve önlendiği kanıtlanmıştır282. 

Bergamini ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada; LPS ile uyarılan ratlarda, 

sepsis gelişiminin en önemli mediyatörleri olan NO ve iNOS üretiminin arttığı, LPS 

öncesi NAC uygulanan deneklerde ise kan NO-Hb seviyelerinde, plazma nitrit/nitrat 

düzeylerinde, iNOS mRNA ekspresyonunda azalma olduğu bildirilmiştir283.  

Holt ve arkadaşları sarılık olgularında gelişen ve sepsis oluşumunda önemli bir 

basamak olan böbrek yetmezliğinde oksidatif stres ve vazokonstriktör mediyatörlerin 

etkili olduğunu bildirmişler. Yaptıkları deneysel çalışmada NAC, alfa lipoik asit ve 

tromboksan antagonistleri gibi antioksidanlar vermek sureti ile böbrek fonksiyonlarını 

irdelemişlerdir. Her 3 antioksidan maddenin de TS’da gelişen lipid peroksidasyonunu 

ve oksidatif stresi engellemek yoluyla böbrek disfonksiyonunu önlediğini 

göstermişlerdir115. 

          Rust ve arkadaşları yaptıkları çalışmada göstermişlerdirki in vitro ve canlı 

karaciğerde sülfasalazin safra asit ilişkili apoptoziste potent bir inhibitördür. Ayrıca 

sülfasalazin kanlanan rat karaciğerinde GCDCA indüklediği kolestaziste düzenleyici 

rolü vardır. Bu sonuçlar göstermektedirki sülfasalazin kolestatik karaciğer 

hastalığında karaciğer hasarını ve kolestazı azaltarak tedavide oldukça yararlı 

olabilir. Günümüzde,  sülfasalazinin hepatositteki apoptozisteki etkileri üzerine 

çalışılmış bilgiler bulunmamaktadır. T lenfositlerde sülfasalazinin kaspaz bağımsız 

mekanizmalarla apoptozisi indüklediği gösterilmiştir.284 Oakley ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada sülfasalazinin hepatik kupfer hücresinde in vitro ve in vivo hücre 

apoptozisini artırdığını göstermilerdir.285 İnsan glioma ve kolon kanseri hücre 

serilerinde, sülfasalazin Fas ilişkili apoptozisi inhibe eder fakat hücreleri TRAİL ilişkili 

apoptozise duyarlı hale getirir.286 
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           Bununla birlikte, Liptay ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sülfasalazinle 

SW620 kolon karsinom hücrelerinde veya insan sinovisitlerinde apoptozisi 

indükleyememişlerdir.284Bu duruma bakıp sülfasalazinde hücre tipine göre bir 

spesifiklik olduğu sonucuna varılmaktadır. Rust ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 

sülfasalazin Fas bağımlı apoptozisi inhibe eder çünkü GCDCA  da olduğu gibi TNF-

a/actinomisin D nin indüklediği apoptozis Fas bağımlı apoptozistir.287,288 Sulfasalazin 

ayrıca staurosporinin indüklediği apoptosizide inhibe eder, bu etki ile hücre ölüm 

komplekslerinin işaretlerinin oluşumunu azaltarak koruyucu etkilerinin limitsiz olduğu 

sonucuna varmaktayız. Kolon epitelyal hücrelerinde, hepatik yıldızsı hücrelerde ve T 

lenfositlerde yapılan çalışmalar ışığında289,290,291 Rust ve arkadaşlarının yaptığı  

çalışmada  sülfasalazinin  NFkB  aktivitesini indüklediği gösterilmiştir.  NFkB 

aktivasyonu sülfasalazinin gözlenen faydalı etkilerinden sorumlu değil gibi 

görünmektedir çünkü GCDCA nın indüklediği apoptozis sülfasalazinle birlikte NFkB  

inhibitörü  MG132 verildiğinde değişmemiştir. 

İlginç olarak sülfasalazinin düzenlediği insan glioma hücrelerineki NFkB dan 

bağımsız olarak ortaya çıkan apoptozise ragmen  Rust ve arkadaşlarının yaptığı  

çalışma modelinde NFkB  aktvitesi belirgin olarak değişmemiştir.286Her ne kadar, 

sulfasalazin mitokondri üzerine, GCDCA nın indüklediği ROS  salınımı ve kaspaz 9 

aktivasyonu  yolu   ile staurosporin indüklediği sitotoksisiteyi azaltarak  koruyucu etkili 

gibi görünsede,  hücre ölüm modelinde mitokondri disfonksiyonu  ile ilişkilidir.292 İlginç 

olarak, sulfasalazin geçmişte  ROS çöpçüsü olarak tanımlanmıştır.293,294 

Ayrıca, sulfasalazin HepG2-Ntcp  hücrelerinde staurosporinin indüklediği apoptozisi  

inhibe eder. Apoptozis işaretleri üzerine bu direkt etki safra asit uptakenin 

azaltılmasından daha önemlidir çünkü staurosporin hücre içerisine aktif transporta 

ihtiyaç duymaz.295 Bu sonuç daha sonra perfüzyon çalışmaları ile desteklenmiştir.  

 

Sulfasalazin karaciğeri GCDCA indüklediği hasara karşı korur,  bunun yanında 

karaciğeri safra oluşturmak için restore eder. Ayrıca, GCDCA sitotoksik etkileri 

sülfasalazinle inhibe edildiğinde safra asit bağımlı safra akımına yardımcı olabilir296.   

Sülfasalazinin iki metaboliti 5-ASA ve sulfapiridinin, GCDCA  nın indüklediği 

apoptozis üzerine etkileri yoktur. Kolon epitelyal hücrelerinde sülfasalazin fakat onun 

metabolitleri değil, NFkB aktivitesini süprese etmişlerdir297,289 ve benzer şekilde, T 

lenfositlerde sadece sülfasalazin apotozisi indükler.292 Sülfasalazinin intrasellüler 

sinyalleri düzenlediği  kesindir.  Bu gözlem  klinik bulgu olarak ortaya çıkmaktadır 
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çünkü sadece sülfasalazin, 5-ASA değil, romatoid artritte hastalık düzeltici ajan 

olarak faydalı etki göstermektedir298. Daha önceki çalışmalarda serumda yaklaşık 100 

mmol/l pik sülfasalazin düzeylerine hastalarda oral alımdan sonra ulaşıldığı 

gösterilmiştir299.Sülfasalazinin portal ven konsantrasyonu, hepatositlere ulaşan 

konsantrasyon için önemlidir, muhtemelen daha yüksektir, çünkü sülfasalazin 

enterohepatik sirkülasyona girer.  

 Susin ve arkadaşları, kaspaz inhibitörü olan Z-VAD.fmk ile yüksek dozlarda 

tedavi edilmiş olan hücre serilerinde apopitozisin tipik özellikleri olan hücre 

büzüşmesi, kromatin kondensasyonu,  DNA  kaybı ve fosfatidilserin salınması gibi 

tipik özelliklerini göstermişlerdir. Daugas ve arkadaşları sülfasalazinle indüklenmiş 

hücre ölümünde kaspaz aktivasyonuna ihtiyaç olmadığını göstermişlerdir. Bu işaretler 

mantıkça AIF ilişkili apopitozisi tanımlamaktadır300,301. Gerçekten, sulfasalazin  AIF in 

mitokondro-nükleer translokasyonuna yol açar, bu kaspaz bağımsızdır, fakat Bcl-2 

over ekspresyonu ile  bloke edilebilir. Ayrıca, sülfasalazin ile tedavi edilmiş 

hücrelerde AIF ilişkili apopitozisin diğer bir özelliği olan geniş ölçekli DNA 

fragmantasyonu gözlenmiştir.  Bu bilgi güçlü şekilde göstermektedirki sülfasalazinle 

indüklenmiş apopitozis, en azından bir yanıyla, AIF ile ilişkili, kaspaz bağımsız, 

mitokondriyal etkili apopitotik hücre ölümüdür300,301.  

Mitokondriyal membran permabilizasyonu ve apopitotik faktör salınımına yol açan 

moleküler mekanizma konusu tartışmalıdır. Dış mitokondri membranının yıkılması 

non spesifik dış membranın protein geçirgen   porların varlığında matriks şişmesi ile 

olmaktadır302,303,304,305.306.  

Sulfasalazin izole edilmiş mitokondrilerde   m   kaybını  indüklemediğini bildikten 

beri araştırmacılar Bcl-2  ailesinin bilinen pro-apopitotik üyelerini etkilerini analiz 

etmişlerdir. Sulfasalazin tedavisi 2 saat içinde mitokondride Bax ın erken 

toplanmasına yol açmaktadır. Sitoplazmik Bax ın konformasyonal değişikliğe ve 

mitokondriyal  membran translokasyonuna giderek, apopitotik situmulustaki 

fonksiyonu bilinmektedir307,308,309,310. Dış membrandan salınan sitokrom c AIF ve 

diğer apopitogenik faktörler için  bir delik olabilir311  veya  geçirgen tarnsizyonel por  

boyunca açılmaya yardımcı olan  adenin nükleotid translokatör (ANT) ile ilişkili  

geçirgen transizyonla ilgili son bir komponent olabilir312.Bilgiler birlikte 

değerlendirildiğinde, Marzo ve arkadaşları yaptıkları çalışmada,  sülfasalazinin 

indüklediği  apopitozis Bax ın mitokondriye translokasyonu  ile ilişkili olabileceğini 

düşündürecek bulgular elde etmişlerdir. 
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Romatoid artrit ve inflamatuar barsak hastalıklarında görülen apopitozis yokluğu, 

ayrıca zayıf apopitozisin etkisi bilinmemektedir. Romatoid artritte inflamatuar T- hücre 

infiltrasyonu süreklidir çünkü apopitozis sinovyal mikroçevre  tarafından aktif şekilde 

baskılanmaktadır313. Yüksek ekspreyonlu anti-apopitotik protein Bcl-xl  romatoid 

artritli hastaların sinovyal T-lenfositlerinden sağlıklı kontrol grubundaki kişilerle  

karşılaştırıldığında  tespit edilmiştir313. Crohn  hastalıklı ve ülseratif kolitli hastaların 

lamimna propriyadaki   T lenfositlerinde yüksek proliferasyon, sitokin üretimi ve 

azalmış apopitozis oranları  gösterilmiştir314.Ayrıca ,in vitro Crohn  hastalarının 

mukozal T- hücrelerinde  IL-2  den yoksun indüklenmiş apopitozise rezistans 

saptanmıştır315.  

        Lipid peroksidasyonunda; doymamış yağ asitlerinin alil grubundan bir hidrojen 

çıkarsa lipid radikali ortaya çıkar. Oluşan lipid radikali oksijen ile reaksiyona girer ve 

lipid peroksi radikalini meydana getirir. Lipid peroksit radikali diğer lipidlerle zincir 

reaksiyonu başlatır ve lipid hidroperoksitler ortaya çıkar. Ortamda bulunan demir ve 

bakır iyonları lipid peroksidasyonunu hızlandırır316. Lipid radikallerinden yüksek 

derecede sitotoksik ürünler ortaya çıkabilir. Bunlar içinde en çok bilineni  aldehit 

grubundan malondialdehitdir (MDA). MDA lipid peroksidasyonun şiddeti ile 

korelasyon göstermektedir. İnfeksiyöz olaylarda ayrıca lökotrienler, prostaglandinler 

gibi mediyatör maddeler nötrofil, eosinofil ve makrofajları aktive ederler, membrana 

bağlı NADPH oksidaz enzimi sayesinde SOR salgılanmasına neden olurlar317. MDA 

membran komponentlerinde yaptığı değişiklikler, membran geçirgenliğinde ve 

viskozitesinde değişmelerle sonuçlanır.  

 Tsuji ve arkadaşlarının yaptığı önemli bir çalışmada TS oluşturulan deneklerde 

nötrofil aktivasyonunun ve nötrofillerden sitokin ve serbest oksijen radikal üretiminin 

normal ratlara göre daha fazla arttığını bildirmişlerdir318. 

Bizim çalışmamızda,  Gruplar; serum ve karaciğer doku MDA düzeyleri 

açısından karşılaştırıldığında, gruplar arasında bazı anlamlı farklılıklar saptanmıştır.  

TS+LPS grubunun serum MDA düzeyleri SHAM, grubuna göre daha yüksek 

bulunmuştur ve gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Serum MDA düzeyi TS+S, TS+LPS+S ve TS+S+LPS gruplarında TS+LPS grubuna 

göre daha düşük çıkmıştır. TS+LPS grubu ile TS+LPS+S ve TS+S+LPS grupları 

arasında  istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 
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 Serum MDA açısından TS+S+LPS grubu TS+LPS+S grubuna göre 

düşük bulunmuştur ancak gruplar karşılaştırıldığında gruplar arası fark istatiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).  

Karaciğer doku MDA açısından gruplar incelendiğinde bazı gruplar arasında 

anlamlı bir farklılıklar  bulunmuştur, (p<0.05). 

Karaciğer doku MDA düzeyi açısından en düşük ortalama değer sham 

(15,299)   grubunda bulunmuştur. 

Sülfalazin verilen TS+S grubunun karaciğer doku MDA düzeyleri; TS+LPS 

grubuna göre daha düşük bulunmuştur ve gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). 

TS+LPS grubunun karaciğer doku MDA düzeyleri SHAM grubuna göre daha 

yüksek bulunmuştur ve gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Karaciğer MDA düzeyi Sülfalazin verilen TS+LPS+S ve TS+S+LPS 

gruplarında TS+LPS grubuna göre daha düşük çıkmıştır ancak gruplar arası fark 

istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

         LPS öncesi ve sonrası sülfasalazin verilen gruplar kendi aralarında 

karşılaştırıldığında birbirlerine üstünlükleri olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada; 

sülfasalazin uygulamasının, hem TS, hem de LPS ile endotoksemi oluşturulan TS 

gruplarında bir lipid peroksidasyon ürünü olan MDA düzeylerinde azalmaya neden 

olduğu görülmüştür. 

Myeloperoksidaz (MPO), memeli nötrofillerinin granüllerinde yer alan bir enzim 

olup, fagosite edilmiş bakterilerin öldürülmesinde önemli görevleri vardır. Nötrofiller 

tarafından kullanılan antibakteriyel korunma mekanizmasıdır. Süperoksit radikalinin 

dismutasyonu sonucu oluşan hidrojen peroksit myeloperoksidaz enzimi yoluyla 

reaksiyona girerek güçlü bir antibakteriyel ajan olan hipoklorik asidi meydana getirir. 

İnfeksiyöz ajanlarla savaş için gerekli olan SOR’lar kan hücreleri tarafından aşırı 

salgılanacak olurlarsa bu kez yarar yerine zararlı etkileri ortaya çıkar319. MPO 

aktivitesi nötrofil infiltrasyonunun bir göstergesi olarak bilinmektedir. Deneysel 

çalışmalarda MPO düzeylerinin TS, İ/R hasarı ve sepsis gibi değişik inflamatuar 

olaylarda arttığı kanıtlanmıştır.  

 Bizim çalışmamızda; serum MPO açısından gruplar incelendiğinde  bazı 

gruplar arasında anlamlı bir farklılıklar  bulunmuştur, (p<0.05). 
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Serum MPO düzeyi açısından en düşük ortalama değer sham (0,280)   

grubunda bulunmuştur. 

TS ve TS+LPS gruplarının karaciğer doku MPO düzeyleri SHAM grubuna göre 

daha yüksek bulunmuştur ve gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

Serum MPO düzeyi Sülfalazin verilen TS+S, TS+LPS+S ve TS+S+LPS gruplarında 

TS+LPS grubuna göre daha düşük çıkmıştır ve gruplar arası fark istatiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sülfasalazinin verilmesi TS ve LPS in dokuda 

potansiyel SOR kaynağı olan ve nötrofil infiltrasyonunun göstergesi olan MPO 

düzeylerinde azalmaya neden olduğu görülmüştür. 

 TS+S+LPS grubu serum doku MPO düzeyi; TS+LPS+S grubuna göre 

düşük bulunmuştur ve gruplar karşılaştırıldığında gruplar arası fark istatiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sülfalazinin LPS öncesi verilmesi, LPS sonrası 

verilmesine göre dokuda potansiyel SOR kaynağı olan ve nötrofil infiltrasyonunun 

MPO düzeylerinde daha etkin azalmaya neden olmuştur.  

Karaciğer doku MPO açısından gruplar incelendiğinde bazı gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur, (p<0.05). 

Karaciğer doku MPO düzeyi açısından en düşük ortalama değer sham (0,436)   

grubunda bulunmuştur. 

Sülfalazin verilen TS+S grubunun karaciğer doku MPO düzeyleri; TS+LPS 

grubuna göre daha düşük bulunmuştur ve gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). 

TS+LPS grubunun karaciğer doku MPO düzeyleri SHAM grubuna göre daha 

yüksek bulunmuştur ve gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Karaciğer MPO düzeyi Sülfalazin verilen TS+S, TS+LPS+S ve TS+S+LPS 

gruplarında TS+LPS grubuna göre daha düşük çıkmıştır ve gruplar arası fark 

istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

 TS+S+LPS grubu karaciğer doku MPO düzeyi; TS+LPS+S ve TS+S 

grubuna göre yüksek bulunmuştur ve gruplar karşılaştırıldığında gruplar arası fark 

istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sülfalazinin LPS sonrası verilmesi, 

LPS öncesi verilmesine göre dokuda potansiyel SOR kaynağı olan ve nötrofil 

infiltrasyonunun MPO düzeylerinde serumdakinin aksine daha etkin azalmaya neden 

olmuştur.  
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Bizim çalışmamızda sülfasalazin verilmesi ile tıkanma sarılığı ve LPS’ in izole 

şekilde ve kombine yaptıkları karaciğerde potansiyel SOR kaynağı olan ve nötrofil 

infiltrasyonunun göstergesi olan serum ve doku MPO düzeylerinde kısmi düzelmeler 

sağladığı gösterilmişitir. Sülfasalazinin LPS öncesi ve sonrası verilmesi arasında 

SOR oluşumu ve karaciğer hasarlanmasının düzeltimesi açısından fark ortaya 

konulamamıştır.  

Safra yolları obstrüksiyonu bulunan hastalarda kan biyokimyasında özellikle 

bilirubin ve ALP değerlerinde artışla sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte kolestaz 

nedeniyle karaciğerdeki hasarlanma sonucunda AST, ALT, GGT seviyelerinde de 

artış ortaya çıkmaktadır320. Safra yolu obstrüksiyonunda kolestaza bağlı olarak 

hepatositlerde safra asitlerinin toksik etkisine bağlı hepatosit hasarlanmayla 

sonuçlanmaktadır320,321.  

Bizim çalışmamızda da; serum AST düzeyleri incelendiğinde en düşük değer 

SHAM grubunda iken en yüksek değer TS+LPS grubunda tespit edildi.  

TS+S grubunun serum AST düzeyleri; TS grubuna göre daha yüksek 

bulunmuştur ancak gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Sülfalazin verilen TS+S+LPS ve TS+LPS+S gruplarında serum AST düzeyleri 

TS+LPS grubuna göre daha düşük saptanmış ve gruplar arası fark istatiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. SHAM grubu serum AST düzeyi TS, TS+LPS, TS+LPS+S 

gruplarından daha düşük bulunmuştur. Gruplar karşılaştırıldığında gruplar arası fark 

istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Gruplar karşılaştırıldığında 

TS+LPS+S, TS+S+LPS arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Serum ALT düzeyleri incelendiğinde en düşük değer SHAM grubunda iken en 

yüksek değer TS+LPS grubunda tespit edildi.  

           TS+S grubunun serum ALT düzeyleri; TS grubuna göre daha düşük 

bulunmuştur. Ancak gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Sülfalazin verilen TS +S, TS+S+LPS ve TS+LPS+S gruplarında serum ALT düzeyleri 

TS+LPS grubuna göre daha düşük saptanmıştır ve gruplar arası fark istatiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

SHAM grubu serum ALT düzeyi TS+LPS, TS gruplarından daha düşük 

bulunmuştur ve gruplar karşılaştırıldığında gruplar arası fark istatiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Gruplar karşılaştırıldığında TS+LPS+S, TS+S+LPS arasındaki fark 

istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
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Bizim çalışmamızda sülfasalazin verilmesi ile hem TS, hem de LPS ile 

endotoksemi oluşturulan TS gruplarında serum AST ve ALT düzeylerinde azalma 

saptanmıştır. Sülfasalazinin LPS öncesi ve sonrası uygulanan gruplarda 

sülfasalazinin endotoksemiyi düzeltici etkisi açısından farklılık bulunulmamıştır.  

           NF-B; kritik hastada tetiklenen sinyal ileti yolaklarının merkezinde yer alan 

önemli bir transkripsiyon faktörüdür. Yoğun sitokin salıverilmesi ve adhezyon 

moleküllerinin baskılanmasının arttığı akut respiratuar distress sendromu  (ARDS), 

sepsis ve multi-organ yetmezliği gibi klinik durumlarda patofizyolojide önemli rol 

oynadığı pek çok çalışmayla gösterilmiştir220-222. NF-B yolağı patolojik süreçlerde 

hücre ölüm yolaklarının aktivasyon veya inhibisyonunu sağlamaktadır. 

Endotoksemide akut ve şiddetli NF-B aktivasyonu; permeabilite bozukluğu ve 

dissemine koagülasyon ile geniş endotelial hücre hasarıyla sonuçlanmaktadır. TNF- 

apoptozise neden olmakta ve sıklıkla bu NF-B aktivasyonu ile paralellik 

arzetmektedir240. Öte yandan deneysel modellerde NF-B inhibisyonunun hücre 

ölümünü azaltmadığı, aksine arttırdığı gösterilmiştir241. Düz kas hücrelerinde, 

pyrolidine dithiocarbamate ile kimyasal olarak ya da lB-a'yı aşırı eksprese eden bir 

virüs transferi ile NF-B’nin inhibisyonunun TNF- yolağı üzerinden apoptozisle 

sonuçlandığı   gösterilmiştir244. 

NF-B’nin sağkalım etkisi antiapopitotik faktörlerin indüklenmesi ile 

sağlanmaktadır110. Özellikle inhibitör apoptozis protein–1 (IAP–1) ve X-linked 

apopitozis protein inhibitör (XIAP) gibi apoptozisi inhibe eden genler ilerletici 

bölgelerinde NF-B elemanlarına sahiptirler111. NF-B aktivasyonu; IAP–1 ve XIAP 

gen baskılanmasına yol açmakta, protein ürünleri programlı hücre ölümünde rol alan 

kaspaz enzimlerini inhibe etmekte ve NF-B aynı zamanda mitokondrial 

antiapopitotik faktör Bcl–2’nin upregülasyonuna neden olmaktadır245. Pozitif feedback 

ile Bcl–2’nin; IBa’nın downregülasyonuna yol açarak NF-B aktivasyonunu arttırdığı 

da varsayılamkatadır248. 

Fox ve arkadaşları TS’da hepatik makrofajlardaki NF-B aktivasyon ve 

modülasyonu ile antioksidan olan alfa tokoferol süksinat ile glukokortikoidlerden 

deksametazonun terapötik etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmada deksazametazon ile 

hepatik makrofajlardaki NF-к . Otörlere 

göre TS’da; LPS ve TNF- etkisi ile ortaya çıkabilen hepatik makrofajlardaki NF-
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B/I layısı ile sistemik 

endotokseminin önlenmesinde önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir322. 

Menteş ve arkadaşları TS oluşturulan deneklerde LPS uygulanmasının ciddi 

bir karaciğer hasarına yol açacağını bildirmişlerdir. LPS verilen TS oluşturulmuş 

deneklerde plazma LPS seviyesinin arttığını, sham grubuna göre daha ciddi 

karaciğer hasarının ortaya çıktığını gösterilmiştir. Bu önemli çalışma ile TS’da 

endotoksemi ve translokasyon gelişmiş ise daha ciddi bir karaciğer hasarının 

oluşabileceği ortaya konulmuştur323. 

 Bizim çalışmamızda; karaciğer dokularının H-E ile boyanıp histopatolojik 

olarak incelenip hasarlanma derecesine göre skorlandığında; karaciğer örneklerinde 

Sham grubuna göre diğer grupların anlamlı derecede yüksek hasarlanma skorlarına 

sahip olduğu görülmüştür. TS grubu ile TS+S grubu karşılaştırıldığında, sülfalazin ile 

karaciğer doku hasarında kısmi bir artış olduğu saptanmıştır. Bu artış sülfasalazinin  

NF-kB aktivitesini indüklediğinin göstergesidir286. TS+LPS grubu ile TS+S, 

TS+LPS+S ve TS+S+LPS grupları karşılaştırıldığında; sülfasalazin uygulanan 

gruplarda karaciğer doku hasarında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düzelme 

görülmüştür. Rust ve arkadaşları yaptıkları çalışmada göstermişlerdirki in vitro ve 

canlı karaciğerde sülfasalazin safra asit ilişkili apoptoziste potent bir inhibitördür. 

Ayrıca sülfasalazin kanlanan rat karaciğerinde GCDCA indüklediği kolestaziste 

düzenleyici rolü vardır. Bu sonuçlar göstermektedirki sülfasalazin kolestatik karaciğer 

hastalığında karaciğer hasarını ve kolestazı azaltarak tedavide oldukça yararlı 

olabilir. 

 .   Bizim çalışmamızda, karaciğer doku örneklerinin NF-κB ile boyanıp 

immünohistokimyasal olarak incelenmesi ve skorlanması sonucunda; karaciğer 

örneklerinde Sham grubuna göre diğer gruplarda anlamlı derecede yüksek boyanma 

skorları saptandı. TS grubu, TS+S grubu ile karşılaştırıldığında; sülfalazin verilmesi 

ile TS hasarında bir miktar artma olduğu görülmekle birlikte aradaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). TS+LPS grubu ile TS+LPS+S ve TS+S+LPS 

grupları karşılaştırıldığında; TS’ın ve LPS’in birlikte yapmış olduğu hasarlanmaya 

karşın sülfalazin uygulanmasının istatistiksel olarak anlamlı olmayan kısmi bir 

düzelmeye neden olduğu görülmüştür (p>0.05). 

Apopitoz hücre ölüm şekli olup özel hücresel mekanizma (kaspaz kaskadı) ile 

birliktedir. Bu mekanizma hücre ölümü esnasında (fizyolojik veya orta şiddette 

zedelenme sonrası) yüksek oranda korunmakta, zarar görmemektedir ve 
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mevcudiyetini devam ettirebilmektedir. Bu işlemler esnasında kompleks biyokimyasal 

olaylar açığa çıkmaktadır. Kaspaz kaskadının düzenlenmesinin anlaşılması rasyonel 

olarak apopitoz maniplasyonuna ve kaspazların terapotik amaçlarla kullanımı yolunu 

açacaktır.  

 

      Bizim çalışmamızda, karaciğer örneklerinin kaspaz-3 ile boyanarak 

immünohistokimyasal olarak incelenmesi sonucunda elde edilen skorlar 

karşılaştırıldığında; Sham grubuna göre diğer grupların anlamlı derecede yüksek 

skorlara sahip olduğu görülmüştür (p<0.05). TS grubu, TS+S grubu ile 

karşılaştırıldığında; sülfalazin verilmesi ile TS hasarında bir miktar azalma olduğu 

görülmekle birlikte aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

TS+LPS grubu ile TS+LPS+S ve TS+S+LPS grupları karşılaştırıldığında; TS’ın ve 

LPS’in birlikte yapmış olduğu hasarlanmaya karşın sülfalazin uygulanmasının 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan kısmi bir düzelmeye neden olduğu görülmüştür. 

     Sülfasalazinin apoptozise etkisi paradoksal gibi görünüyor olsada, sülfasalazin 

NF-κB aktivasyonu yaptığı için, TS+ S grubunun karaciğer hasarlanma skorları ve 

NF-κB skorları TS grubuna göre daha yüksek  bulunmuştur. Diğer yandan LPS’ in 

yaptığı hasarlanmaya karşı NF-κB yolağı ile kaspazlar üzerinden etkiyerek istatiksel 

olarak anlamlı olmayan kısmi bir düzelme  sağlamıştır. Bu kaspaz-3 skorlarına 

bakıldığında karaciğer hasarlanmasının en düşük seviyede TS + S grubunda 

karşımıza çıkmasıyla anlaşılmaktadır. 

 

 

 

                                          SONUÇ ve ÖNERİLER 

TS’da gelişen oksidatif stres ve lipid peroksidasyonu karaciğer Kupffer 

hücrelerinde ve diğer dokularda önemli hasarlar yaparak LPS ve diğer toksinlerin 

uzaklaştırılmasında bu hücrelerin etkin çalışamamasına yol açmaktadır. Bu 

bağlamda antioksidan tedavi deneysel bazda etkili olmaktadır. Çalışmamızda TS 

oluşturulan deneklerde LPS endotoksinine karşı artmış bir hassasiyet söz konusudur.  

Deneysel çalışmamızda LPS ile uyarılmış TS modelinde sülfalazin 

uygulanmasının antioksidan özelliklerinden dolayı karaciğer doku ve kan lipid 
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peroksidasyonunda, NF-B ve kaspaz-3 ekspresyonunuda istatiksel olarak anlamlı 

olmayan kısmi azaltıcı etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Sonuç olarak TS’da sepsis; morbidite ve mortalitenin artmasına zemin 

hazırlayan fizyopatolojik nedenlerin başında gelmektedir. LPS kaynaklı portal ve 

sistemik endotoksemi, bakteriyel translokasyon, karaciğer Kupffer hücre 

disfonksiyonu, sitokin ve serbest oksijen yolaklarının aktivasyonu, NO, iNOS ve 

peroksinitritlerin gelişimi,  DNA hasarı, NF-κB ve PARS aktivasyonu, oksidatif stres 

ve lipid peroksidasyonu TS da sepsis ve organ hasarına yol açabilecek etkenlerdir.  

TS da; sepsis etyopatogenezindeki sebeb ve etkenler belli oldukça; bunarı 

önlemeye yönelik tedavi modaliteleride deneysel ve klinik alanda kullanım alanı 

bulmaktadır. 

Çalışmamızda sülfalazin’in karaciğer hasarlanmasını azaltmakla birlikte bu 

etkinin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Hasarlanmayı azalttığını gösteren bazı 

çalışmalar literatürde mevcuttur. Bu önemli konuda; sülfalazininin klinikte kullanıma 

girebilmesi için gelecekte yapılacak deneysel çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

düşünmekteyiz. 
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ALT  Serum Alanin Amino Transferaz 

ANIT    Alfa Naftil İzotiyosiyanat 

ARDS  Akut Respiratuvar Distress Sendromu 

AST  Serum Aspartat Amino Transferaz 

BSP    Bromosülfoftalein 

COX-2  Siklooksijenaz 2 

DIC    Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması 

ecNOS  Endotelyal Nitrik Oksit Sentetaz 

ELAM-1  Endotelyal Hücre Lökosit Adhezyon Molekülü 

GM-CSF  Granülosit Makfofaj Koloni Stimülan Hormon 

H2O   Su 

H2O2  Hidrojen Peroksit 

IAP-1  İnhibitör Apoptozis Protein-1 

IL-1    İnterlökin-1 

IL-10    İnterlökin-10 

IL-12  İnterlökin 12 

IL-6   İnterlökin-6 

IL-8   İnterlökin-8 

INF-γ  İnterferon Gama 

İKK  İnhibitör Kappa Kinaz 

İNOS   İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentetaz 

LDL  Düşük Dansiteli Lİpoprotein 

LEC   Lökotrien Taşıyıcısı 

LPS   Lipopolisakkarit Antijeni 

MAPK  Mitogen-Activated Protein Kinaz 

MDA    Malondialdehit 

MEL                           Melatonin 

MHC   Major Histokompatibilite Kompleks 

ml  Mililitre 
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MPO    Myeloperoksidaz 

MRP   Birçok İlaca Dirençli Protein 

Na  Sodyum 

NA+-K+-ATP’az  Sodyum Potasyum ATP’az Pompası 

NADPH   Nikotin Amid Adenin Fosfat 

NF-B  Nükleer Faktör Kappa B 

nNOS  Nöronal Nitrik Oksit Sentetaz 

NO   Nitrik Oksit 

NO2  Nitrit 

NO3  Nitrat 

NTCP  Na-Taurokolat Kotransport Proteini 

O2  Oksijen 

O2
-  Süperoksit Anyonu 

OATP   Organik Anyon Taşıyıcı Polipeptid 

OH ˉ  Hidroksi Radikalleri 

ONOO-  Peroksinitrit Anyonu 

PAF  Platelet Aktive Edici Faktör 

Pg  Pikogram 

RNT  Reaktif Nitrojen Türleri 

ROT  Reaktif Oksijen Türleri 

TNF-α    Tümör Nekrozis Faktör Alfa 

TS   Tıkanma Sarılığı 

VCAM-1  İntersellüler Adhezyon Molekülü 

XIAP-1  X-Linked Apopitosis Protein İnhibitör 

 


