
 

T. C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 

 

 

 

  

 

SEPTİK KOŞULLARDA  

HİPERBARİK OKSİJEN UYGULAMASININ 

KAN-BEYİN BARİYER GEÇİRGENLİĞİNE ETKİSİ 

 

 

 

Uzmanlık Tezi 

Dr. Sezen MİLLİ AVTAN 

 

 

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Mehmet KAYA 

İstanbul - 2010 



 

 

TEŞEKKÜR 

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimime bilgi ve deneyimleriyle katkıda bulunan, başta Anabilim 

Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Sacit Karamürsel olmak üzere, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı’daki değerli hocalarıma, 

Tez çalışmam boyunca, tecrübesini ve emeğini esirgemeyen saygıdeğer hocam ve tez 

danışmanım, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. 

Mehmet Kaya’ya,  

Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Nadir Arıcan’a, 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Bülent Ahıshalı’ya,  

Uzman Biyolog Sayın Afife Kaya’ya, 

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Akın Savaş 

Toklu’ya, 

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Candan Gürses’e, 

Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı Başkanı 

Sayın Yard. Doç. Dr. Mutlu Küçük’e,    

Sinirbilim Doktora Öğrencisi Sayın Nurcan Orhan’a, 

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’ından Sayın Dr. Abdullah Arslan’a, 

Deneysel çalışmalarımıza destek veren Adli Tıp Anabilim Dalı’ından asistan arkadaşlarıma, 

Sevgilerini, desteklerini, sabır ve güvenlerini benden hiç esirgemeyen çok sevgili AİLEME, 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım.                                                   

 

                                                                                                 Dr. Sezen Milli Avtan 

                                                                                                 Temmuz 2010, İstanbul 



 

 

KISALTMALAR 

 

HBOT:       Hiperbarik oksijen tedavisi 

KBB:          Kan-beyin bariyeri 

KBOSB:     Kan-beyin omurilik sıvı bariyeri 

ÇLP:           Çekal ligasyon perforasyon 

ATA:          Absolu atmosfer basıncı 

EB :            Evans blue 

HRP:          Horseradish peroksidaz 

GFAP:        Glial fibriller asidik protein 

MSS:          Merkezi sinir sistemi 

LPS:            Lipopolisakkarit 

Mg-SOD:    Magnezyum-superoksid dismutaz  

BOS:           Beyin omurilik sıvısı 

TJ:               Tight junction “sıkı bağlantı” 

g-GTP:        Gama-glutamil transpeptidaz 

GLUT-1:    Glukoz taşıyıcısı-1 

p-gp:            p-glikoprotein 

ACE:           Angiotensin converting enzyme 

LHRH:        Lüteinizan hormon releasing hormon 

EBA:           Endotel bariyer antijeni 



 

MDR-1:     Çoklu ilaç direnciyle ilişkili protein 

AQP-4:      Akuaporin 4 

ABC:         ATP-binding cassette transporters 

ZO:             Zonula okludens 

JAM:          Adezyon molekülleri 

PDZ:           Postsynaptic density-95 protein 

MAGUK:   Membranla ilişkili guanilat siklaz 

SLE:           Sistemik lupus eritematozis 

TNF-α:       Tümor nekroz faktör-α 

IL-1β :         İnterlökin-1β 

DMSO:       Dimetilsülfoksid 

ICAM-1:     İntrasellüler  adezyon molekülü-1 

GATA:       Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

UHMS:       Undersea and hyperbaric medicine society 

EUBS:        European underwater and baromedical society 

COX2:        Siklooksijenaz 2 

PAF:           Platelet activating factor 

DETAE:     Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 

HADYEK: İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul 

 

 

 



Şekiller ve Resimler  

 

Şekil 1. KBB yapısı ve destek hücreleri        6 

 

Şekil 2. Beyindeki bariyerlerin görünümü       7 

Şekil 3. Kan-Beyin Omurilik Sıvı Bariyeri        8 

Şekil 4. Beyin kapilller damarındaki  astrositlerin görünümü    12 

Şekil 5. KBB’deki sıkı bağlantı ve yardımcı proteinler     16 

Resim 1. Tekli tedavi odaları         24 

Resim 2. Çoklu tedavi odaları        24 

Resim 3. Çekal ligasyon perforasyon yöntemi      29 

Resim 4 a ve b. Deney Basınç Odası       30    

Şekil  6.  Evans Blue boyasının standart eğrisi      32 

Resim 5 a. Evans Blue (EB) boyası  (Sham ve HBOT)      36 

Resim 5 b. Evans Blue  boyası  (ÇLP ve ÇLP+HBOT)      36 

Şekil 7. EB miktarının kantitatif değerlendirilmesi       37 

Resim 6. GFAP immunohistokimyasal boyanmasının görünümü     38 

Resim 7. Okludin immünreaktivitesi         39 

Resim 8. HRP-reaksiyon oluşumu         41 

 

 

 

 



 

 

Tablolar 

 

Tablo 1. Beyin kapiller damar endotel hücre enzimleri     10 

Tablo 2. Kan-beyin bariyeri yıkımına neden olan durumlar    21 

Tablo 3. Hiperbarik oksijenin kullanıldığı güncel tedavi alanları    25 

Tablo 4.  Deney gruplarındaki hayvanların fizyolojik parametreleri   35 

Tablo 5. Okludinin H Skor değerleri        40 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İÇİNDEKİLER 

1.  ÖZET             X    

2.  ABSTRACT           XI 

3.  GİRİŞ             1 

4.  GENEL BİLGİLER     4 

             KAN- BEYİN BARİYERİ (KBB)  

                    Tarihçesi           4   

                      Genel Özellikleri ve Morfolojisi         5 

                        Destek Hücreleri  

                                           Astrositler          12 

                                           Perisit Hücreleri       13 

                                           Nöronlar          14 

                     Fonksiyonları  

                                   İyon Regülasyonu         14 

                                   Nörotransmitterler   14 

                                   Makromoleküller          15 

                                   Nörotoksinler          15 

                                   Beynin Beslenmesi  15 

                      Sıkı Bağlantılar   16  

                                   Transmembran Proteinler         17 

                                   KBB’den Madde Geçişi                    19 

                      KBB’nin Yaşla Değişimi    19 

                      KBB Patofizyolojisi                      20 

 

              HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ  

                      Tanımı ve Tarihçesi           22 

                      Güncel Tedavi Alanları          25 

                    Kontrendikasyonları                      26 



 

5.  GEREÇ VE YÖNTEMLER             28 

             DENEYSEL PROSEDÜR  

                     Çekal Ligasyon Perforasyon (ÇLP) ile Sepsis Oluşumu        28 

                     Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) Tedavisi        29 

                     Kateterizasyon             31 

                     Dekapitasyon              31 

                     KBB Değerlendirilmesi            31 

                     İmmunohistokimya Değerlendirilmesi          32 

                                  H Skor Yöntemi            33 

                     Horseradish Peroksidaz Traserinin Makroskopik Değerlendirilmesi     34 

             İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME          34 

6.  BULGULAR              35 

               Kan Basıncı ve Vücut sıcaklığındaki Değişimler        35 

               Beyin Dokusunda Evans Blue Boyası Kantitatif Değişiklikleri      35 

               İmmunohistokimyasal Boyanma Değişiklikleri 

                                  Glial Fibriller Asidik Protein                   38 

                                  Okludin                      39 

                      Horseradish Peroksidaz Reaksiyon Oluşumundaki Değişiklikler    40 

7.  TARTIŞMA                                                                                                                      42 

8.  KAYNAKLAR             47 

9.  ÖZGEÇMİŞ             59 

                   

 



ÖZET 

Septik ensefalopati sonucu beyin damar geçirgenliğinde artış ve beyin ödemi 

görülmektedir. Diğer yandan, sepsis dahil birçok patolojik koşulda hiperbarik oksijen 

uygulanmasının organizmada faydalı etkiler sağladığı bilinmektedir. Bu çalışmada, deneysel 

sepsisin neden olduğu kan-beyin bariyer (KBB) hasarı üzerine hiperbarik oksijen tedavisi 

(HBOT)’nin etkili olup olmadığı araştırıldı. Deneylerde, genç erişkin Wistar-albino dişi 

sıçanlar kullanıldı. Hayvanlarda çekal-ligasyon perforasyon (ÇLP) yöntemi ile sepsis 

oluşturulmasını takiben, 1, 7, 13 ve 19. saatlerde, toplam dört kez 2,5 absolut atmosfer 

basıncında (ATA) % 100 oksijen 90 dakika süresince uygulandı. ÇLP ve HBOT 

uygulanmasını takiben 24. saatte KBB geçirgenliğinde değişiklik olup olmadığını göstermek 

için farklı molekül ağırlıklarına sahip iki traser (Evans blue; EB, horseradish peroksidaz; 

HRP)  uygulandı. Hem ÇLP hem de HBOT’un tek başına uygulandığı hayvanlarda, her iki 

traserin beyin dokusuna geçen miktarı sham grubuna göre anlamlı artış gösterdi (P<0.01). 

Ancak, hem ÇLP hem de HBOT’un tek başına uygulandığı hayvanlarla kıyaslandığında, 

ÇLP+HBOT uygulanmasını takiben, her iki traserin KBB geçirgenliğinde azalma tespit edildi 

(P<0.01). Bir sıkı bağlantı proteini olan okludin’in immunohistokimyasal boyanma şiddeti 

HBOT ve ÇLP+HBOT gruplarında azalma gözlendi. Benzer şekilde, glial fibriller asidik 

protein (GFAP) immun boyanma şiddetinin de HBOT ve ÇLP+HBOT gruplarında azaldıgı 

tespit edildi.  

Bu çalışmanın sonuçları, HBOT’un tek başına uygulandığında KBB hasarına neden 

olduğunu, ÇLP ile oluşturulan sepsis sırasında uygulandığı zaman ise KBB’nin yapısal ve 

fonksiyonel özellikleri üzerine koruyucu bir etki yaptığını göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kan-beyin bariyeri, Sepsis, Hiperbarik oksijen tedavisi, Glial fibriller 

asidik protein, Evans Blue, Okludin, Horseradish peroksidaz. 

 

 



The Effect Of Hyperbaric Oxygen Treatment On  Blood Brain 

Barrier Permeability During Septic Conditions 

Septic encephalopathy causes an increase in brain microvascular permeability leading 

to brain edema. Hyperbaric oxygen therapy is known to exert beneficial effects in various 

pathological conditions including sepsis.  In this study, the effects of HBOT on blood brain 

barrier (BBB) disruption induced by an experimental sepsis model were investigated.  

Following induction of sepsis by cecal ligation and puncture (CLP), 90 min of % 100 oxygen 

breathing at 2,5 ATA was employed 4 times at 1, 7, 13 and 19 h in Wistar rats.  Twenty-four 

hours after CLP and HBOT treatments, 2 tracers with different molecular weights (Evans 

blue; EB, horseradish peroxidase; HRP) were intravenously administered. In animals treated 

with CLP or HBOT, the amount of extravasated EB in brain tissue was significantly increased 

compared to sham-operated controls (P<0.01). In these animals a more intense HRP reaction 

product was also observed macroscopically in cortical and subcortical brain regions in brain 

sections. In animals treated with CLP plus HBOT, BBB permeability was significantly 

decreased with respect to animals treated with CLP or HBOT (P<0.01). A reduction in 

intensity of HRP reaction product was also observed in these animals. The intensity of 

immunostaining for tight junction protein occludin was decreased in HBOT and CLP plus 

HBOT. Glial fibrillary acidic protein immunoreactivity was also decreased in these animals.  

These results indicate that although HBOT alone causes BBB disruption, it exerts 

protective effects in functional and structural properties of BBB when applied in the setting of 

CLP-induced sepsis. 

 

Key Words: Blood brain barrier, Sepsis, Hyperbaric oxygen therapy, Glial fibrillary asidic 

protein, Evans blue, Occludin, Horseradish peroxidase 

 

 

 

 

 



 

 

 GİRİŞ 

Sepsis sistemik hipotansiyon, vazokonstrüktör ajanlara cevapsızlık ve multi organ 

yetmezliği ile karekterize edilen bir durumdur. IL-1, IL-6, TNF-α ve nitrik oksit gibi endojen 

mediatörlerin hem yapım artışı ve hem de bu sitokinlerin birbirleriyle etkileşimleri sepsis 

tablosunu ortaya çıkarmaktadır (1, 2). Sepsiste en önemli ve en korkutucu özellik, septik 

duruma sebep olan mikrobiyal ajan biliniyor olmasına ve gelişmiş yoğun bakım koşulları 

sağlanmış olmasına karşın, oldukça hızlı ve ölümcül bir seyir göstermesidir. Sepsis ve septik 

şoktan ilk önce ve en yoğun olarak etkilenen organın merkezi sinir sistemi (MSS) olduğu 

bilinmektedir (3, 4). Sonuçta, sepsis ve sistemik enflamatuar cevap sendromu’nun sebep 

olduğu beyinde patolojik bir değişim olarak karşımıza septik ensefalopati çıkmakta ve sepsisli 

hastaların % 8-70’nde meydana geldiği bildirilmektedir (5, 6).  

Sepsis ile ilişkili MSS fonksiyonlarında başlıca amino asit metabolizmasında bozulma, 

nörotransmitter düzeylerinde değişme ile beyin kan akımı ve oksijen kullanımında azalmalar 

söz konusudur (3, 4, 7).  Bunlara ilaveten, septik ensefalopatide gelişen KBB geçirgenlik 

değişiklikleri ve oluşan beyin ödemi birçok araştırmada gösterilmiştir. Bu konuda yapılan 

çalışmaların birinde, sepsis oluşturulan domuzlarda perivasküler ödeme neden olan KBB 

bütünlüğünde bozulmaların olduğu tespit edilmiştir (8). Lipopolisakkarid (LPS) uygulanması 

sonucunda yapımı artan sitokinlerin, beyin damar endotel hücrelerini aktive ederek endotele 

bağlı sinyal mekanizmalarını uyardıkları ve bu yolla sistemik inflamatuar yanıtın beyine 

yayılmasına ve hatta KBB yıkımına neden oldukları ileri sürülmüştür (9, 10).  Alternatif 

olarak, çekal ligal perforasyon (ÇLP) yöntemi ile oluşturulan sepsisde, genellikle 6 ila 24. 

saatleri arasında ağır bir deneysel sepsis tablosunun izlendiği ve sitokin üretimi bağlamında 

ÇLP modelinin LPS modeline göre sepsis oluşturulmasında daha doğru bir model olduğu ileri 

sürülmüştür (11). ÇLP’nin bu üstünlükleri göz önüne alınarak oluşturulan bu intraperitoneal 

sepsis modelini kullanan birçok çalışmada, KBB bütünlüğünde bozulma ve buna bağlı olarak 

beyin damar geçirgenliği ve ödeminde önemli artışlar gösterilmiştir (12, 13, 14). 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT), klinik uygulamalarda ve deneysel çalışmalarda, 

bir basınç odası içinde tümüyle 1 atmosfer mutlak basınçtan (ATA) daha yüksek basınç 

ortamına alınan hasta veya deneklere %100 oksijen solutulmak suretiyle yapılan bir 

yöntemdir.  Tedavi genellikle 2-3 ATA basınç aralığında yapılır ve bir seans HBOT süresi 



yaklaşık 90-120 dakika arasında değişebilir. HBOT güncel olarak karbon monoksit 

zehirlenmeleri (15, 16), dekompresyon hastalığı (17), arteriyel gaz embolisi (18), radyasyon 

nekrozu ve diyabetik ayak gibi iyileşmeyen problemli yaralarda (15) ana veya yardımcı tedavi 

olarak kullanılmaktadır. Ancak, HBOT’un iyileştirici/koruyucu etkilerine rağmen, serbest 

radikal üretiminde artışa yol açarak toksisiteye neden olduğu ve bu etkinin özellikle 3 ATA ve 

üzerindeki basınçlarda uygulandığında meydana geldiği bilinmektedir. Bir deneysel 

çalışmada, daha düşük basınç ve sürelerde uygulandığında HBOT’un Şigella’ya bağlı 

endotoksemideki klinik belirtileri (gaz bileşimi, asit-baz ve elektrolit dengesi) iyileştirdiği ve 

ölüm oranlarını azalttığı bildirilmiştir (19). Daha da ötesi, HBOT’un septik şok sırasında 

artmış sitokin düzeyleri ve oksidan stres üzerine azaltıcı yönde iş yaptığı ve bunların 

sonucunda da ölüm oranlarını azaltma gibi faydalı etkilere neden olduğu birçok araştırmada 

gösterilmiştir (20, 21, 22). Endotoksemik sıçanlarda, HBOT’un (%100 oksijen, 2 ATA) beyin 

doku nöronal aktivasyon belirteci olan c -fos proteini ile önemli bir oksidan ajan olan 

superoksit anyon yapımında azalmaya neden olarak beyini koruduğu ileri sürülmüştür (23). 

Bunun yanında, çeşitli enflamatuar koşullarda uygulanan 2 ATA’lık tekrarlanan kısa süreli 

HBOT’nin başta superoksid anyonu olmak üzere oksidan kapasitede azalmaya ve beraberinde 

de antioksidan enzim düzeylerinde artışa neden olduğu ortaya konulmuştur  (24, 20). 

HBOT’un septik koşuldaki etkilerinin yanında, başta beyin iskemisi olmak üzere 

birçok patolojik koşulda da beyin üzerine faydalı etkiler yaptığı bilinmektedir. Beyin 

iskemisini takiben HBOT (2,8 ATA) uygulanmasının beyin lipit peroksidasyon düzeyinde 

artışa yol açmadığı, dolayısıyla iskemi sırasında görülen beyin hasarını ilerletmediği 

belirtilmiştir (25). Aynı zamanda, 3 ATA’lık HBOT’un iskemi sırasında lipit peroksidasyonu 

daha da kötüleştirmeden infarkt volümünü azalttığı gösterilmiştir (26). Beyin iskemisi öncesi 

tekrarlanan hem 2 hem de 3 ATA’lık HBOT’un hipokampus bölgesindeki Mg-superoksid 

dismutaz (Mg-SOD) enzim düzeyinde önemli bir artışa neden olduğu gösterilmiş ve bunun da 

iskemik tolerans ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (27, 28). Subaraknoidal kanama sonrası 

HBOT’un, yine SOD enzim aktivitesinde artışa yol açarak ve lipit peroksidasyondan sorumlu 

enzim NADPH oksidazın aktivitesini baskılayarak faydalı etkiler sağladığı gösterilmiştir (29). 

Beyin duramater zarına sıvı azot uygulanması ile oluşturulan intrakranial basınç ve beyin kan 

akımındaki artışın HBOT ile azaltıldığı rapor edilmiştir (30). Dinamik kortikal deformasyon 

modeli oluşturulan sıçanlarda, HBOT’un kaspaz-3 ve 9’un aktivite ve düzeylerini azaltarak 

nöronal koruyucu etkiler sağladığı ileri sürülmüştür (31). Travmatik beyin hasarına maruz 



kalan hastalara HBOT’un tekrarlananan uygulamaları sonucu sensorimotor fonksiyonlarda 

iyileşme sağlandığı rapor edilmiştir (32).  

Deneysel ve klinik çalışmalar, beyin ödeminin tedavisinde HBOT’un kullanımı 

sonrasında ortaya çıkan sonuçların farklı olduğunu göstermektedir. Post iskemik erken ve geç 

KBB hasarının ve beyin ödeminin HBOT etkisiyle azaldığı gösterilmiş ve HBOT’un beyin 

parankimini koruyucu etkisi ortaya konulmuştur (33, 34, 35, 36). HBOT’un subaraknoidal 

hemoraji sonrası izlenen erken beyin hasarını ve apoptozu azalttığı ve KBB fonksiyonlarını 

koruduğu ileri sürülmüştür (29, 37, 38). 2 ATA değerinde HBOT uygulanmasının serebral 

oksijenasyonu arttırarak travmatik beyin ödeminde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir (39, 

40). Hipoksik koşul öncesi uygulanan HBOT’un hipoksik beyin hasarını önlediği, yaşam 

süresini uzattığı, KBB geçirgenlik değişikliklerini ve beyin ödemini engellediği rapor 

edilmiştir (41).  Ancak, deneysel allerjik ensefalomiyelitte, HBOT’un KBB geçirgenliğini ve 

beyin ödemini azaltmadığı, hatta arttırdığı izlenmiştir (42). Bunun yanında, normal 

hayvanlara HBOT’un (% 100 oksijen, 90 dakika, 2,5 ATA, günde bir kez 5 gün) uygulanması 

sonucu, bu hayvanlarda beyin damar geçirgenliğinde artış olduğu gösterilmiştir (43).  Aksine, 

Gruenau ve arkadaşları HBOT’un (% 100 oksijen, 2,5 ATA basınçta, 90 dakika, 10 gün) 

yukarıda belirtilen benzer koşulları uygulamış ve beyin damar geçirgenliğinde herhangi bir 

değişiklik elde etmemişlerdir (44). 

Yukarıda belirtildiği üzere, HBOT uygulanması klinik veya deneysel koşullarda 

yıkılan KBB üzerine onarıcı etkiler sağladığı gözlenirken, özellikle sepsis ve septik şok 

sırasında yıkılan KBB üzerine faydalı etkilerinin olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Bu 

amaçla, ÇLP ile sepsis oluşturulan sıçanlarda  uygulanan HBOT’un KBB endotel hücrelerinin 

fonksiyon ve yapısal özellikleri üzerine etkileri araştırılacaktır.                               

 



GENEL BİLGİLER 

KAN-BEYİN BARİYERİ 

Tarihçesi 

Kan-beyin bariyeri (KBB) kavramı ilk defa 1902 de Alman mikrobiyolog Paul Ehrlich 

tarafından geliştirilmiştir. Ehrlich, Tripan mavisini intravenöz olarak hayvanlara 

uyguladığında beyin hariç diğer organların boyandığını tespit etmiştir. Ehrlich’in öğrencisi 

Edwin Goldman ise beyin omurilik sıvısına (BOS) enjekte ettiği bir boya ile sadece beynin 

boyandığını diğer vücut bölümlerinin boyanmadığını belirtmiştir. Broman, 1940 yılında 

KBB’nin beyin kapiller endotel hücrelerinin özelleşmiş bir şekli olduğunu açıklamıştır (45).  

KBB varlığını göstermek için Horseradish peroksidaz (HRP) kullanan Reese ve Karnovsky 

sistemik olarak enjekte edilen bu maddenin beyin ekstrasellüler sıvısına geçmediğini, intra 

ventriküler enjeksiyonla BOS içine verilen HRP’nin ise beyin ekstrasellüler sıvısına ulaşarak 

astrosit son ayaklarının ve bazal membranın arkasına kadar geçtiğini, fakat endotel 

hücrelerinin sıkı bağlantılarında (TJ) durduğunu göstermişlerdir. Sonuçta bu deneyler, kandan 

beyin parankimindeki hücreler arası sıvıya maddelerin serbest hareketini sınırlayan KBB’ye 

katkıda bulunan beyin endotel hücreleri arasında sıkı bağlantıların olduğu savını 

doğrulamıştır. Daha sonra Stewart ve Wiley (1981) tarafından yapılan çalışmalarda, periferik 

organların mikrodamar bağlantılarıyla karşılaştırıldığında KBB’deki TJ yapı ve fizyolojisinin 

farklı olduğu gösterilmiştir (46). 

Beyinde KBB’nin zayıf olduğu veya hiç olmadığı bir takım bölgeler bulunur ve bu 

bölgeler sirkumventriküler organlar olarak tanımlanır. Sirkumventriküler organlar beyinde 

başlıca; sirkadien ritimlerle ilgili melatonin ve nöroaktif peptit sekrete eden pineal bez, 

vazopressin benzeri hormonlar salgılayan nörohipofiz (arka hipofiz), kusma merkezi olarak iş 

gören area postrema, alt komissural organ, vücut sıvılarının düzenlenmesinde görevli 

subfornikal organ, koroid pleksus, nörohormonların ön hipofizden salınımını düzenleyen 

median eminens ve supraoptik yarıktır. KBB’nin bulunmadığı bu bölgelerin önemi hayati 

periferik değişikliklerin beyin tarafından hızlı ve herhangi bir engele takılmadan 

algılanmasının sağlanmasıdır (45). 

KBB, beyni kanda dolaşan zararlı maddelerden ve toksinlerden korurken nöronal 

hücre fonksiyonları için gerekli besinlerin geçişine izin veren özelleşmiş karmaşık hücresel  



bir sistemdir. Periferik kapillerlerin hücre içine veya hücreler arası alana madde geçişine 

nisbeten izin vermesinin aksine beyin kapiller hücrelerinin oluşturduğu KBB, beyin 

parankimindeki hücrelere madde geçişini sahip olduğu hem fiziksel (sıkı bağlantılar),  hem de 

metabolik (enzim) nitelikteki bariyerler sayesinde çok sıkı bir şekilde kontrol eder. Bunun 

sonucu olarak, KBB’nin fizyolojik koşullarında terapötiklerin etkin dozda beyine geçişi 

mümkün olamamaktadır. Diğer yandan, KBB yıkımının MSS patolojilerinde anahtar rol 

oynadığı ortaya konulmuştur. KBB çalışmaları gittikçe artan yoğunlukta fizyologlar, 

patologlar, nörologlar ve nörobilimciler tarafından ilgi odağı haline gelmiştir.     

         

Kan-beyin bariyerinin genel özellikleri ve morfolojisi 

KBB, kan ve vasküler sistem ile beyin dokusu arasında bir sınır teşkil eder (47). Bu 

bariyer sadece, su ve küçük lipofilik maddelerin konsantrasyon gradiyentleri ölçüsünce 

serbest geçişine izin verirken, 400-700 Da’dan daha büyük moleküllerin ve hidrofilik 

maddelerin beyine geçişini engeller. Bu nedenle KBB, MSS’deki homeostazisin 

korunmasında en etkili unsurdur (47).  

Genel olarak KBB:  

1. Beyni, kan kaynaklı bazı yabancı maddelerin yol açabileceği zararlı etkilerden korur, 

2. Beyni periferik kaynaklı hormon ve nörotransmitterlerden korur, 

3. Nöron ve glia için uygun dış ortamı sağlar, 

4. Beyin kan akımı düzenlenmesine katkıda bulunur. 

Fonksiyonel olarak KBB: 

1. Beyin damar endotel hücreleri, 

2. Perisit, 

3. Astrosit ayakları, 

4. Nöronlardan oluşur.  

MSS’nin optimal aktivite göstermesi için, iyi düzenlenen bir mikroçevre ve 

homeostazis’in etkin şekilde korunmasına ihtiyaç vardır ve bu ihtiyacın sağlanmasında KBB 

etkin bir şekilde çalışır (47, 48). KBB başlıca beyin damar endotel hücreleri tarafından 

oluşturulur ve bu yapıya komşu perisit, astrosit ve nöronlar destek verir (Şekil 1). 

 



 

 

Şekil 1. KBB yapısı ve destek hücreleri (48). 

 

MSS iyi gelişmiş tüm organizmalar, etkin ve fonksiyonunu tam anlamıyla 

gerçekleştiren bir KBB’ye sahiptir (49). İnsan ve diğer memelilerde KBB’nin temeli endotel 

hücrelerince oluşturulmuş ve yetişkin bir insandaki KBB yaklaşık 12-18 m2’lik bir yüzeyi 

kapsamaktadır. KBB’yi oluşturan endotel hücrelerinin beyindeki total volümü, total beyin 

volümünün % 0,1’ini oluşturur. Beyin kapiller damar ağında yaklaşık 100 milyar kapiller 

damar, toplamda 650 km uzunluk ve 20 m2 total kapiller yüzey alanı mevcuttur. Herbir 

kapillerin ortalama lümen çapı 4-10 mikron ve bir nörona uzaklığı yaklaşık 8-10 nm kadardır 

(50).  Çapları 5 ila 100 mikron arasından değişen beyindeki mikrodamarların yaklaşık %95’i 

KBB özelliğindedir. Aynı zamanda, hemen hemen her nöronun bir kapiller damara sahip 

olduğu tahmin edilir (51). Bu nedenle beyindeki damarsal yapıdan bahsedilirken, bariyer 

fonksiyonu ve geçirgenliğin düzenlenmesi düşünüldüğünde akla ilk gelen yapı öncelikle 

endotel hücreleridir. MSS’ de üç bariyerden söz edilir.  

 

 

 



Bunlar:  

a) Kan ile kapiller endotel hücreleri arasında bulunan bariyer, yani KBB, 

b) Kan ile koroid pleksus epitelyum hücreleri arasında bulunan bariyer beyin-omurilik 

sıvısı bariyeri (KBOSB), 

c) Kan ile avasküler araknoid epitelyumu arasındaki bariyer. 

Bu üç bariyer aslında fiziksel (sıkı bağlantılar), metabolik ve aynı zamanda madde taşıma 

bariyeri olma özelliği gösterir (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2. Beyindeki bariyerlerin görünümü (48). 

Sonuç olarak, KBB fizyolojik ve patolojik koşullarda modüle edilebilen dinamik bir 

bariyer olma niteliği taşır (48). Beyindeki homeostatik dengenin korunmasında endotelyal 

KBB yanında epitelyal K-BOSB de iş görmektedir (52, 53). Koroid pleksus ve araknoid zar 

kan ile beyin omurilik sıvısı arasında morfolojik bir bariyer yapısı oluşturur ve bu bariyer 



görevini yerine getirir (Şekil 3). Araknoid zar genelde hidrofilik maddelere geçirgen değildir. 

Başlıca BOS üreten koroid pleksusta, kapiller endotel hücreleri fenestral özelliğe ve kesikli 

bir bazal membrana sahiptir ve aralarında küçük maddelerin serbestçe geçişine izin veren 

açıklıklar içerirler. Ancak, BOS yüzeyine bakan ve ependim hücreleri olarak bilinen tek sıra 

epitel hücreleri sahip oldukları TJ’lar ile birbirlerine sıkı bir şekilde bağlanarak K-BOSB’ni 

oluşturur ve bu yapı sayesinde makromolekülerin kandan beyin omurilik sıvısına geçişi 

önlerir (49).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Kan-Beyin Omurilik Sıvı Bariyeri (49) 

 

Koroid pleksustaki kapiller endotel hücreleri sahip olduğu fenestral yapılar ve hücreler 

arası açıklıklar sayesinde makromoleküllerin geçişine müsade eder. BOS yüzeyine bakan tek 

sıra epitel hücreleri mikrovillusler ile oldukça geniş bir yüzey alanına sahiptir ve bu alanlar 

üzerinde difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşınma olayları iki yönlü olarak 

gerçekleşir. 



Beyin kapiller endotel hücrelerindeki bariyer özelliği ve fonksiyonu gösteren yapılar 

başlıca; TJ’ların varlığı ile oluşturulan bir fiziki bariyer, endotel hücre sitoplazması’nda 

bulunan ve parçalayıcı enzimler ile sağlanan enzimatik bariyer ve beyinden kana ve/veya 

kandan beyine maddeleri aktaran taşıyıcılar olarak sıralanabilir. Ancak, son yıllarda, bir 

nörovasküler ünite tanımı ortaya atılmış ve bu yapı bileşenlerinin başlıca kapiller damar 

endoteli hücresi, hücre dışı matriks, bazal membran, perisit, damar düz kası, glial hücreler, 

perivasküler makrofaj ve nörondan oluştuğu ileri sürülmüştür (54, 55). Bu hücreler arasındaki 

karşılıklı temas ve etkileşimin beyin gelişimi ve sinaptik aktiviteyi düzenlediği ve aynı 

zamanda KBB’nin geçirgenlik özellikleri üzerine etkili olduğu bildirilmiştir (56, 57). 

Nörovasküler ünitenin özellikle KBB bölümü, beyin parankimindeki nöronal fonksiyonlar 

için stabil bir çevre sağlarken, sahip olduğu iyon kanalları ve taşıyıcılar sayesinde de optimal 

sinaptik sinyal fonksiyonlara destek verir. 

Beyin damar kapillerini oluşturan endotel hücreleri birbirlerine TJ adı verilen özel 

yapılar ile bağlanır ve bu hücreler devamlı bir bazal membrana sahiptirler (Şekil 1). TJ’ler 

KBB endotel hücreleri arasında yüksek bir elektrik direnci oluşturur ve bu direnç diğer 

dokularda 3-33 Ω (ohm) /cm2 iken, KBB’de 1500-2000 Ω/cm2 olur. Elektriksel direncin 

KBB’de yüksek oluşu sonucunda parasellüler geçirgenlik yok denecek kadar azdır. Molekül 

ağırlığı 10.000 Da (Dalton) altındaki maddelerin geçişine izin veren porlar ve 

fenestrasyonların KBB’de yokluğu bu yapıları periferik kapillerlerden oldukça farklı ve özel 

kılar (58, 59, 60). Gama-glutamil transpeptidaz (g-GTP), glukoz taşıyıcı (GLUT-1), Na+-K+-

ATPaz, alkalen fosfataz ve p-glikoprotein (p-gp) gibi birçok enzim ve taşıyıcı proteinlerin 

KBB endotel hücrelerinde varlığı gösterilmiştir. Beyindeki bariyer tip endotel hücrelerinde 

bulunan endotel bariyer antijeni (EBA),  GLUT-1 ve g-GTP’nin en önemli spesifik bariyer 

belirteçleri olduğu bilinmektedir. 

Endotel hücresinde intersellüler aralıklar yaklaşık 200 A (Angström) genişliğindedir.  

Endotel hücresinin sitoplazması tek düze bir yoğunlukta bulunur ve pinositik vezikülleri az ve 

fenestrayon yapıları yoktur. Bu yüzden, KBB’yi geçerek  bir maddenin öncelikle kapiller 

endotelinin luminal membranını takiben internal sitoplazmik alanını, daha sonra  abluminal 

membranı ve  nihayet perisit ve bazal laminayı aşmaşı gerekir. Bu konuda üç ana teori 

önceden beri kabul görmektedir. Bunlar veziküler kanallar (61), birleşme-bölünme (62) ve 

transitozis (makro moleküllerin veziküler taşınımı) teorileridir (61). Patolojik durumlarda 

bazal membran sürekliliği bozulması, vezikül sayısının artışı ile kan kaynaklı iyon ve 

proteinler beyne kolaylıkla girer (60). KBB endotel hücrelerinde kandan beyne madde geçişi 



için gerekli enerjinin sağlanmasından sorumlu yapısal olarak büyük ve çok sayıda mitokondri 

bulunur (63). Sıçan beyin kapillerindeki mitokondri içeriğinin iskelet kasına oranla 5-6 kat 

fazla olduğunu bilinmektedir. Bu bulgular, beyindeki fizyolojik fonksiyonların enerji bağımlı 

transkapiller (transsellüler) madde taşınımı ile yakından ilişkili olduğunu düşündürmektedir. 

Özellikle bazı nörotransmitter ve ilaçlar kapiller endotel hücresinin luminal 

yüzeyinden sitoplazmaya girince buradaki çeşitli enzimlerce inaktif forma dönüştürülür ve 

böylece beyne geçişleri engellenir. Bu da beyin damar endotel hücresinde besin ve ilaçları 

metabolize edebilen enzimatik bir bariyer’in varlığını ortaya koyar (60, 64). Alkalen fosfataz, 

g-GTP, aromatik asid dekarboksilaz gibi enzimler kan ile taşınan ancak endotel içine bir 

şekilde geçen maddeleri metabolize ederler. Bu enzimler beyin kapiler damar endotel 

hücrelerinde fazla miktarda bulunurken, periferik dokularda çok az veya bulunmazlar. 

Yukarıda bahsi geçen bu enzimlerden bazıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Beyin kapiller damar endotel hücre enzimleri 

 
Enzimler                             Fonksiyonları                             .                                                                         

Dopa dekarboksilaz           L-Dopa’nın dopamin’e dönüşümü 

Monoamine oksidaz-B         Katekolaminlerin inaktive edilmesi (5-HT) 

Psödokolinesteraz           Eroininin morfine deasetilasyonu 

Sitokrom P450           Kodeinin morfine demetilasyonu 

Renin             Anjiotensinojenin anjiotensin I’e çevirilmesi 

Dipeptidyl dipeptidase        Enkefalin metabolizması 

ACE             Enkefalin, anjiotensinI, nörotensin ve bradikinin metabolizması 

Aminopeptidaz A           Angiotensin metabolizması 

Aminopeptidaz M (N)          Opioid degradasyonu 

Glutamil aminopeptidaz      Anjiotensin II’nin anjiotensin III’e çevirilmesi 

Enkefalinaz            Enkefalin, endotelin ve bradikinin degradasyonu 

Endopeptidaz                        Dinorfin, bradikinin, angiotensin II ve LHRH degradasyonu 

G-glutamiltranspeptidaz      Lökotrien C4’ün lökotrien D4’e dönüştürülmesi 

Alkaline fosfataz           Pürine ve pirimidin metabolizması 

 
(ACE: Angiotensin converting enzim, LHRH: Lüteinizan hormon releasing hormon) 



Coomber ve Stewart yaptıkları morfometrik bir çalışmada beyin kapiller duvar 

kalınlığının diğer kapiller duvarlara göre yaklaşık % 39 oranında ince ve pinositik 

veziküllerin sayısının ise yedi kez daha az olduğunu göstermişlerdir (65). Duvar 

kalınlığındaki bu değişikliklerin, besinlerin beyin parankimine girişini belli sınırlar içinde 

tutacağı görüşü kabul edilmiştir.   

KBB endotel hücresinin luminal ve abluminal membran yüzeyleri arasında bir polarite 

mevcuttur. Alkalen fosfataz ve g-GTP enzimleri membranın luminal tarafında bulunurken, 

Na+-K+-ATPaz ve sodyum bağımlı nöral aminoasit taşıyıcılar membranın abluminal 

yüzeyinde bol miktarda bulunur (66). GLUT-1taşıyıcısının elektron mikroskobik düzeyde 

abluminal yüzeyden luminal yüzeye doğru dağılım göstermektedir. Morfolojik olarak, endotel 

hücresinin luminal yüzeyinde çok az sayıda kaveol (pinositotik vezikül) ve çok sayıda 

mitokondri bulunur. Endotel hücre luminal tarafına yerleşik bu kaveolar yapıların transitozis 

ve endositoziste rol oynadığı bilinmektedir. Aynı zamanda beyin kapiller endotel hücrelerinin 

luminal yüzeyinde yerleşik özellikle ksenobiyotiklerin kana geri gönderilmesi için tek yönlü 

çalışan p-glikoproteinler (p-gp) bulunmaktadır (58, 59). Luminal yüzeyde bulunan diğer bir 

protein MDR-1 (çoklu ilaç direnciyle ilişkili protein) p-glikoproteini gibi ATP bağımlı bir 

pompadır. Tüm bu yapılar; luminal ve abluminal yüzeydeki reseptörlerin polarizasyonu, 

enzimler ve kanallar KBB’yi oluşturur bu oluşumlar KBB’nin dinamik morfolojisine katkıda 

bulunur. 

BOS ve beyin intersitisyel sıvı sekresyonu KBB endotelinin abluminal ve koroid 

plexus epitelinin apikal membranında bulunan Na+-K+-ATPaz ile kontrol edilir (67). Endotel 

hücre zarına yerleşik yukarıda bahsedilen özel belirteçlerin yanında, daha da önemlisi TJ 

yapılarında bulunan ve parasellüler yolun kontrolünü sağlayan okludin ve klaudin gibi 

proteinlerdir. Özellikle hayvan çalışmalarında yukarıda bahsedilen KBB özelliklerinde 

herhangi bir değişikliğin olup olmadığı birçok metodolojik yaklaşımla uygulanan traserlerin 

takibi sonucunda tespit edilebilir. Normal koşullarda uygulanan traserlerin bariyer özelliğine 

sahip olan beyin kapiler endotel hücre zarından beyin dokusuna geçişleri mümkün değildir. 

Beyin damar kapiller endotel hücreleri bariyer özelliklerini kaybettiği anda farklı moleküler 

ağırlığa sahip olan traserlerin beyin dokusuna geçişi sözkonusu olmaktadır. 

Bu traserler başlıca; C14-alfa aminoizobutirik asit (MW: 103), iyonik lantanum (MW: 

138,9), sodyum fluoresan (MW: 376), C14-metotraksat (MW: 455), Evans blue (MW: 



 960.82+67.000 “Albumin”), amikroperosidaz (MW: 1900), C14-inulin (MW: 5000), 

horseradish peroksidaz (MW: 40000),  floresan izotiyosinat-dekstran (MW: 62.000), floresan 

izotiyosinat-albumin (MW: 67.000), iyod125-işaretli serum albumin (MW: 67000), C14-işaretli 

dekstran (MW: 70.000). 

 

Kan-Beyin Bariyerinin Destek Hücreleri 

Astrositler  

Astrositler, KBB endotel hücrelerinin %90’dan fazlasını kuşatan glial hücrelerdir 

(Şekil 4). Beyindeki K+ iyonlarının fazlasını kana atarak, anormal K+ varlığı ile nöronal 

aktivasyon sonucu oluşabilecek epilepsi kaynaklı nörolojik bozuklukların önlenmesine ve 

beyin ekstrasellüler alanının pH kontrolünün sağlanmasına yardım ederler (68).         

                

 

Şekil 4. Beyin kapilller damarlarının büyük bir bölümünü dıştan kuşatan ve ona fonksiyonel 

desteğin yanında anatomik destek veren astrositlerin görünümü (68).  

Astrositler, özellikle KBB’nin gelişmesi ve korunmasında önemli role sahip olan 

hücrelerdir (68, 69, 70). Gönderdiği sinyallerle, TJ yapılarını etkileyerek KBB bütünlüğüne 

katkıda bulunur (71). Astrosit sitoplâzmasında 7-10 nm büyüklüğünde mikroflament yapıdaki 

glial fibriller asidik proteinin (GFAP) varlığı bu hücrelerin tanınmasında yaygın olarak 

kullanılır. GFAP’ın astrositlerin hasar veya hastalığa verdiği hızlı cevabın gösterilmesi için  



kullanılabilecek, çok duyarlı ve çok özel bir gösterge olduğu söylenmektedir (72). GFAP 

boyanmasındaki artışın, ödemden dolayı glial filament demetlerinin ayrılmasından veya 

sentezindeki artıştan dolayı olduğu düşünülmektedir (72). Astrositler ile endotel hücre ilişkisi 

oldukça karmaşıktır ve yeni çalışmalarla aydınlatılmaya çalışılmaktadır. 

Son çalışmalarda astrositlerin sahip olduğu astrositik sonlanmalar aracılığıyla 

beyindeki su ve iyonik (özellikle K+) homeostasizin korunmasında önemli rol oynadığı 

gösterilmiş (73) ve astrosit sonlanmalarına yerleşik su kanallarından özellikle akuaporin 

(AQP)-4’ün hücresel ve hücrelerarası düzeyde su dağılımını düzenlediği bildirilmiştir (74). 

 Perisit Hücreleri 

MSS’deki mikrodamarların abluminal tarafında bolca bulunan ve  bazal lamina 

tarafından kuşatılan perisitler, beyin parankiminin kapiller ağı üzerinde serpiştirilmiş halde 

bulunurlar. Sonuç olarak, 5-6 endotel hücresine yaklaşık bir perisit eşlik eder. Bu hücreler, 

endotel ile yakın ilişkiye girerek beynin savunulmasında KBB’nin ikinci bir hattı gibi iş görür 

ve sıklıkla astrositlerle temas halinde bulunur.  

Kan damarlarındaki perisitlerin endotel hücre çoğalmasını, hayatta kalmasını, göçünü, 

faklılaşmasını ve damarsal dallanmayı düzenlediği öne sürülmüştür (75). Periferdeki 

mikrodamar duvarı etrafında gelişen, farklılaşmamış ve kasılabilen bağ doku hücreleri olarak 

sınıflandırılan perisitlerin, beyin mikrodamarlarının kasılmasında aracı bir rol oynadığı ileri 

sürülmüştür (69). Perisitler nörovasküler ünitenin diğer elemanları ile ilişkilerini otokrin veya 

parakrin yolu kullanarak sağlar (76), aktin içerikleri ile kontraksiyon anlamında beyin kapiller 

damarlarına yardımcı olur ve beyin kapiller kan akımı üzerine düzenleyici bir etki yaparlar 

(77). 

Perisitlerin KBB fonksiyonu ve anjiyogenezi düzenleyen TGF-β, ANG-1 ve 2, PDGF 

(Platelet deriveted growht factor) ve sfingozin-1 fostat gibi çok sayıda büyüme faktörü yaptığı 

ve sekrete ettiği birçok araştırıcı tarafında gösterilmiştir (78). Endotel hücre aktivasyonunu 

indükleyerek anjiyogenez olayına katkıda bulunan perisitler, endotel hücre fonksiyonlarının 

düzenlenmesinde, anjiyogenezde ve kapiler damar çapının belirlenmesinde önemli bir rol 

üstlenirler (79, 80, 81). Bunun yanında diğer bir çalışmada ise, perisit eksikliğinin beyinde 

anormal damar morfolojisine ve endotel hücre hiperplazisine yol açtığını gösterilmiştir (75). 

Perisitler MSS’ye ulaşan eksojen proteinleri fagosite eder ve KBB’nin fonksiyonel 

çalışmasını destekleyen immunmodülatör maddeler salgılarlar (65, 69). 

 



Bol miktarda lizozomal enzimlere sahip olan perisitler, fagositik bir potansiyel ile 

makrofaj görevi üstlenerek KBB’ne olduğu kadar nöronal homeostazise de destek sağlarlar. 

Fagositik kapasite ve yetenekleri ile beyin ekstrasellüler sıvısını temizlemenin yanında, aynı 

zamanda immün yanıtla da ilgilenerek KBB’de ikinci bir savunma hattı oluştururlar. Bunun 

sonucu olarak, nöronların homeostatik bir ortamda çalışmasını sağlarlar. Diğer yandan, KBB 

yetmezliği ortaya çıkaran hipoksi ve travmaya cevap olarak perisitlerin kapiller yataktan 

uzaklaştıkları bilinmektedir. 

Nöronlar 

Beyin parankimi başlıca nöron ve glial hücreler oluşur. Diğer yandan, endotel hücresi 

ve/veya astrositlerin direkt olarak noradrenerjik, serotonerjik, kolinerjik ve GABA-erjik 

nöronlar tarafından innerve edildiği bildirilmiştir. Alzheimer hastalığında kortikal 

mikrodamarların kolinerjik innervasyonunda ortaya çıkan bir kayıp sonucu KBB’de bir 

yetmezlik olacağı ileri sürülmüştür. Daha da önemlisi, nörovasküler ünitenin önemli bir üyesi 

olan nöronların normal fonksiyonları yanında kapiller damar endotel hücreleri ile de etkileşim 

ve temas halinde oldukları hatta herhangi bir patolojik durumda beslenme zorluğuna 

düştükleri zaman sitoplazmalarından kapiler damarın geçmesine bile müsade ettikleri 

bilinmektedir  (82). 

 

KBB  Fonksiyonları 

İyon Regülasyonu 

KBB sadece nöronal fonksiyonların düzgün yürütülebilmesi için çevresel stabiliteyi 

sağlamakla kalmaz aynı zamanda iyon kanalları ve transport proteinleri yardımıyla sinaptik 

sinyal fonksiyonunun optimal düzeyde sağlanacağı iyonik geçişleri düzenler.  Böylece K+’un 

plazma konsantrasyonu 4,5 mM iken, BOS ve beyin intersitisyel sıvısında 2,5-2,9 mM 

civarında tutulur. Plazma, K+ iyonları yemek, egzersiz gibi durumlarda veya kimi 

patolojilerde değişir. K+ iyon düzenlenmesinin yanında, Ca++2, Mg++2 ve pH’nın da KBB ve 

KBOSB tarafından düzenlendiği bilinmektedir (48). 

Nörotransmitterler  

Nöroeksitatör bir nörotransmitter olan glutamat, plazmada yüksek düzeylerde bulunur. 

Glutamat’ın stroke gibi hipoksik durumlarda kontrolsüz ve yüksek düzeyde beyin intersitisyel 

sıvısı içine akışı nörotoksik/nöroeksitatör hasara neden olur. Merkezi ve periferik sinir sistemi 



aynı nörotransmitterleri kullanır. KBB’nin bir görevi de iki sistemin nörotransmitterlerini ayrı 

tutmak ve çapraz geçişi önlemektir (47, 48). 

Makromoleküller 

KBB birçok makromolekülün beyine girişine engel olur. BOS protein içeriği plazmaya 

göre oldukça düşük ve proteinlerin kompozisyonu birbirinden farklıdır. Albumin, protrombin, 

plazminojen gibi plazma proteinleri sinir dokuda apopitozu tetikledikleri için MSS’ye zarar 

verirler (48). MSS’de protrombini trombine dönüştüren Faktör Xa ve trombin reseptörü PAR1 

yaygın olarak bulunur. Benzer şekilde plazminojeni plazmine çeviren doku plazminojen 

aktivatörü de MSS’de bulunmaktadır. Trombin ve plazminin beyin intersitisiyel sıvısında 

bulunması epilepsi nöbetleriyle sonuçlanabilecek bir kaskadı tetikleyebilir, glial hücre 

aktivasyonuna, glial hücre bölünmesine, skar dokusu oluşumuna ve hücre ölümüne kadar 

gidebilir (48). Yüksek molekül ağırlıklı plazma proteinlerinin beyine sızması bu nedenle ağır 

patolojik sorunlara neden olur. Lokal olarak MSS’de sentez edilen cystatin-c BOS’da 

plazmaya oranla daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Cystatin bir serin proteaz 

inhibitörüdür ve BOS’da plazmaya göre yaklaşık 4 kat fazla olması KBB’deki mikro 

sızıntıları önleyen bir koruma mekanizması sağlayabilir denilmektedir (48). 

Nörotoksinler 

KBB aynı zamanda kanda dolaşan nörotoksinlerin MSS’ye ulaşmasına engel olan 

koruyucu bir bariyerdir. Nörotoksinler başlıca birçok protein, endojen metabolit, diyet yoluyla 

alınan ksenobiyotik ve çevresel kaynaklı maddeler olabilir. ABC (ATP-binding cassette 

transporters) olarak adlandırılan ve başlıca p-gp olarak isimlendirilen bir aktif pompa bu 

nörotoksinleri dışarı ATP enerji bağımlı yolla pompalar. Yetişkin bir insanın MSS’ndeki 

nöronlar herhangi bir toksik etki ve zedelenme karşısında köklü bir rejenerasyon yeteneğine 

sahip değildir (48). Sağlıklı her insanın beyninde doğumdan başlayarak yaşam boyunca sabit 

hızla süren bir nöron ölümü söz konusudur ve bu durum daha düşük hızla seyreden bir 

nörogenezis ile göreceli olarak kompanse edilmeye çalışılsa da yeterli olmamaktadır (48). 

Beyinde nörotoksik maddelerin artışı nöron ölümünün hızlanmasına ve beyin 

fonksiyonlarında belirgin ölçüde bozulmaya neden olur  (49). 

Beynin beslenmesi 

Beyin ihtiyacı olan besin maddelerini gereken miktarda temin etmek amacıyla, 

özellikle de gelişim sürecinde birçok spesifik taşıyıcı sistemi kapiller yapı üzerinde 



 oluşturmuştur. Embriyonik anjiogenez sırasında bariyer tabakalarının oluşmasında en temel 

yapı endotel hücreleridir. Özellikle yetişkin kapalı ileti sisteminin büyük kısmını teşkil eden 

hücreler içinde astrosit ayaklarda büyük önem taşımaktadır. Bu ileti sistemi, TJ proteinlerinin 

yapım artışı ile membranın luminal ve abluminal kısımlarında spesifik transport proteinlerinin 

oluşumu sonucu daha da geliştirilmiştir (48). Perisit, mikroglia ve sinir terminalleri de beyin 

kapiller damar endotel hücrelerine sıkı bir şekilde bağlanarak bariyer yapılanmasında önemli 

rol oynarlar. Özet olarak, MSS bariyerleri MSS için stabil bir mikroçevre sağlamakla kalmaz, 

aynı zamanda onu kimyasal zararlı etki ve hasarlardan etkin şekilde korur. 

 

KBB’de Sıkı Bağlantılar 

KBB’de pek çok makromolekül ve polar maddeye karşı geçiş engelini beyin kapiller 

endoteli, koroid pleksus epiteli ve araknoid epitel hücreleri arasındaki TJ yapıları sağlar (Şekil 

5). En yoğun olan TJ proteinin başında zonula okludens (ZO)-1, 2, 3 gelmekte ve KBB’de 

özellikle polar maddelerin parasellüler geçişini belirgin şekilde azaltmaktadırlar. 

 

Şekil 5. KBB’deki sıkı bağlantı ve yardımcı proteinler (48). 

 



klaudinlerden oluşur. Okludin ve klaudinler sitoplazmaya ZO-1, ZO-2, ZO-3 gibi 

regülatör bağlantı proteinleri ve singulin ile bağlanmıştır. TJ yapıları içinde ayrıca bağlantı 

adezyon molekülleri (JAM) bulunur.  

Adheran bağlantılar içinde bulunan kaderin proteinleri hücreler arasında bir köprü 

oluşturur ve bağlayıcı proteinler α (alfa), β (beta), γ (gama) katenin ile sitoplazmaya bağlanır. 

Adheran bağlantılar endotel hücrelerine yapısal destek sağlar ve bu bağlantılarda ortaya çıkan 

bir bozulma bariyer bütünlüğünün kaybolmasına neden olur (48) 

Transmembran Proteinleri 

Okludin ile klaudinler dört temel transmembran üniteye sahipken, JAM tek 

transmembran bölgeye sahiptir. 65 kDa’luk bir ağırlığa sahip olan okludin’in, insan ve 

kemirgenlerde amino asit dizilimi %90 homoloji gösterir. Okludin’in 150 amino asitlik C-

sonlanma bölgesi türler arasında en çok benzeşim gösteren bir bölümdür. C-sonlanması en 

çok ZO-1 regülatör proteini ile bağlanır, F-aktin ile direkt ilişki de bulunur. Ca++2 bağımsız bir 

bağlayıcı yapıştırıcı protein özelliğindedir. Okludin’in membrandaki varlığı ve yoğunluğu 

elektriksel direnç artışı ile paraleldir (55). 

Dimerlerden oluşan ve 51 ile 14 amino asitlik iki ekstrasellüler halkaya sahip olan 

klaudin, TJ yapısındaki parasellüler geçişi önlemek için komşu endotel hücredeki klaudine 

bağlanır.  Hücre içinde ise ZO-1, ZO-2 ve ZO-3 ‘ün PDZ (postsynaptic density-95 protein) 

bölgesi ile bağlanır. Klaudin’in bilinen 20 izoformu bulunmaktadır (48). Deneysel alerjik 

ensefalomyelitis ve glioblastome multiforme’de TJ içinde selektif olarak “klaudin-3” kaybı 

söz konusudur.  Bu kayıp KBB’de bariyer bütünlüğünün bozulması ve fonksiyonel bir bariyer 

olma özelliğinin yitirilmesiyle sonuçlanmaktadır. Beyin kapiller damar endotel hücre TJ’ları 

içinde klaudin-1 ve 5 etkinliği bilinen proteinlerdir (48).  

TJ’ların yapısında bulunan immunglobilin süper ailesinin bir üyesi olan JAM, genelde 

lökosit göçünü düzenler. Epitel ve endotel hücre TJ’larında bulunan 43 kDa’luk glikozile bir 

proteindir. Bu protein, üç farklı yapısal bölgeye sahip olup, iki değişebilir immünglobulin 

bölgesi içeren 215 amino asitlik ekstrasellüler bölge; klasik tip II PDZ bağlayan özellikte 45 

amino asitlik kısa bir intrasellüler kuyruktan oluşur. AF6 ve ZO-1’in PDZ bölgeleriyle 

JAM’in C-sonlanması ilişkidedir (83). Normal koşullarda JAM, lökositlerin damar 

duvarından geçişini engellerken, enflamasyon ve enfeksiyon durumlarında bu hücrelerin 

mikrodamar dokusundan dokuya daha kolay geçtiği görülmektedir  (83, 84 ). 



Sitoplazmik proteinler, sinyal iletiminde rol oynayan ZO-1, ZO-2, ZO-3 ve 

membranla ilişkili guanilat siklaz (MAGUK) ailesinin üyeleridir. ZO-1 TJ ile ilgili olarak ilk 

tanımlanan 220 kDa ağırlığında bir fosfoproteindir. Üç PDZ, bir SH3 ve bir GK bölgesine 

sahiptir. TJ’lar için ZO-1 elzem bir moleküldür. TJ yapılarındaki ZO-1’in ilk PDZ bölgesi 

klaudinlerin C-sonlanmasıyla, ikinci ve üçüncü PDZ’ leri JAM ile ve GK bölgesi de okludinle 

birleşir. C-sonlanmasıyla aktin hücre iskeletine ve aktin bağlayan protein 4,1’e bağlanan ZO-

1, α katenin ve aktin hücre iskeleti arasında bağlayıcı etki gösterir. AF6 ve singulin de ZO-1’e 

bağlanır (85, 86). Okludin’in TJ bölgesindeki lokalizasyonunda, ZO-1’in mutlak varlığının 

gerektiği ve okludin’in C-sonlanmasıyla ZO-1’in bağlanmasının ne derece önemli olduğu 

gösterilmiştir. ZO-2 hem endotel hemde epitelde bulunan bir TJ proteini olup, 160 kDa 

ağırlığa sahiptir. ZO-2’nin ilk PDZ bölgesiyle klaudin, GK bölgesiyle okludin, singulin ve α 

katenin etkileşir. ZO-2’nin C-sonlanmasında bulunan prolinden zengin bölgesi ise aktine 

bağlanır (25, 125). Z0-3, 130 kDa’luk bir proteindir. Z0-3, cinguline, Z01 ve myozine 

bağlanır. 7H6’da 155 kDa’luk bir sitoplazmik proteindir. TJ’nın fonksiyonel bölgesine duyarlı 

olduğu ve hücrede ATP azalmasına cevap olarak 7H6’nın geri dönüşümlü olarak TJ’dan 

ayrıldığı rapor edilmiştir (87). 

Z0-1 ile birleşmiş bir Ras efektör molekülü olarak bulunan AF6, sıkı ve aderens 

bağlantıların bir bileşenidir. 205 kDa’luk bu proteinin N-sonlanmasında 2 Ras bağlayan 

bölge, C-sonlanmasında da bir F-aktin bağlayan bölge bulunur. AF6 ve JAM endotel ve epitel 

hücrelerinden monosit göçü sırasında TJ’ların geçici açılıp-kapanmasında etkili olabildikleri 

söylenmektedir (85).  

Singulin sadece TJ yapısı bulunan endotel ve epitel hücrelerinde bulunur.  140 ve 160 

kDa’luk iki izoforma sahip olan singulin’in globüler başı Z0-2, ZO-3, AF6, JAM, F-aktin ve 

myozin ile etkileşir. Singulin’in aşırı yapımı ZO-1’in lokalizasyonunun bozulmasına neden 

olduğu için, normal koşullarda singulin ve ZO-1 arasındaki etkileşimin çok iyi düzenlendiği 

varsayılmaktadır. Primer hücre iskelet proteini olan aktin de hücre içinde TJ proteinleri ile 

etkileşerek parasellüler geçirgenliğin kontrolünde önemli bir modülatör görevi 

üstlenmektedir. 

 

KBB’den Madde Geçişi 

Özel maddelerin KBB’den geçişi ve beyne girişleri primer ve sekonder olmak üzere 

birçok faktöre bağlıdır. Primer, yani KBB’ye ait faktörler başlıca; maddenin molekül ağırlığı, 



molekülün konformasyonel değişim kabiliyeti, hücrenin enzimatik sabitliği, hücresel 

sekresyon, akıma karşı afinite (p-gp), hidrojen bağlayıcı potansiyeller, taşıyıcılara karşı afinite 

ve mevcut patolojik durumların etkisi olarak sayılabilir (55). Sekonder veya periferik faktörler 

ise sistemik enzimatik sabitlik, plazma protein bağlayıcıların afinitesi, beyin kan akımı ve 

mevcut patolojik durumların etkisi olarak sayılabilir (55). Taşıma sistemleri genellikle 

KBB'nin luminal yüzünde bulunur. 

Moleküllerin beyinden kana geçişine izin veren sistemler KBB'nin abluminal yüzünde 

bulunur. KBB'den taşıma şekilleri başlıca; basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, aktif 

taşınma, veziküler taşınma olarak sıralanabilir.  Bir maddenin KBB’den taşınmasında başlıca 

o maddenin lipitte çözünürlüğü, difüzyon yeteneği, molekül ağırlığı ve elektrik yükü 

önemlidir. Aynı zamanda KBB, beyne terapötik ilaçların geçişinde hız sınırlayan bir faktördür  

(88, 89).  

 

Kan-Beyin Bariyerinin Yaşla Değişimi  

KBB, beyin olgunlaşmasının önemli bir elemanıdır.  KBB’nin selektif geçirgen 

özelliği vücut gelişimi sırasında değişebilir (90). Pozitif basınçlı ventilasyon preterm 

yenidoğan kuzularda bölgesel geçirgenlik artışına sebep olmuştur (91). Ayrıca, KBB 

geçirgenliğindeki lokal artışa dayanan periventriküler kanama, preterm infantlarda term 

infantlara göre daha sık oluşmaktadır. Antenatal kortikosteroid tedavisi prematür infantlarda 

intraventriküler kanama riskini azaltmaktadır. Kortikosteroid uygulamasının, prematür 

canlının KBB maturasyonunu artırdığı ve bariyer geçirgenliğini azalttığı gösterilmiştir (92). 

Fetus ve yenidoğanda KBB daha az geçirgendir, böylece gelişmekte olan beyni nöronal 

fonksiyonları bozacak faktörlerden de korur. Erişkin kemirgenlerde, KBB’nin hormonal 

kontrol altında olduğu bilinmektedir (93). Adrenalektominin KBB geçirgenliğini artırdığı ve 

sonrasında kortikosteroid verildiğinde bu etkinin geriye döndüğü gösterilmiştir (94). Yani, 

hipofizer-adrenokortikal aks bariyer fonksiyonunun fizyolojik regülatörü olarak çalışmaktadır 

(95). Ayrıca, farmakolojik dozlarda deksametazon erişkin kemirgen bariyer geçirgenliğini 

azalttığı bilinmektedir (96).        

Gebelikte verilen kortikosteroid erken dönemde KBB’nin geçirgenliğini azalttığı, 

ayrıca artmış endojen plazma kortizol konsantrasyonunda KBB geçirgenliğinde azalmaya 

neden olduğu gösterilmiştir (90). Traser olarak Evans mavisinin kullanıldığı bir çalışmada, 

KBB’nin gebe olmayan dişi sıçanlar ile gebe sıçanlar arasında anlamlı fark göstermediği 



tespit edilmiştir (97). Fakat bikukullin ile indüklenmiş konvülziyon durumunda gebe 

sıçanlarda KBB geçirgenliği anlamlı olarak azalmıştır (97). Ayrıca, gebe olmayan dişi 

sıçanlarda bilateral talamus, midkaudat, hipotalamus ve mezensefalon bölgesinde aşırı 

miktarda KBB geçirgenlik artışı bildirilmiştir (97). Sonuç olarak, KBB geçirgenliği canlının 

gelişim düzeyi,  yaş ve hormonal etkiler ile değişebilmektedir. 

 

Kan-Beyin Bariyeri Patofizyolojisi 

Hipertansiyon, radyoakitiviteye maruziyet, ödem, inflamasyon, iskemi ve 

reoksijenizasyon gibi birçok durum KBB geçirgenliğinde artışa neden olur.  Patolojik 

durumlardaki çeşitli faktörler ilaçların biyoyararlanımındaki değişikliklere, yani KBB, protein 

taşıyıcıları, reseptör yeri ve enzimlerdeki değişikliklere neden oldukları için ilaçların 

geliştirilmesinde dikkate alınmalıdır (1). KBB’deki spesifik değişiklikler TJ’ların açılması, 

pinositik aktivite artışı, membran stabilitesinin azalması, hastalık veya toksinlerin neden 

olduğu besin taşınımındaki değişiklikler ve por oluşumu ilacın biyoyararlanımını azaltabilir 

veya artırabilir. Tablo 2’de KBB geçirgenlik artışına neden olan birtakım olaylar ve faktörler 

gösterilmiştir. KBB geçirgenliğinin, deneysel olarak da gerçekleştirilebilen bazı patolojik 

durumlarda arttığı gösterilmiştir. Plazma ozmolaritesinde kısa süreli yükselmenin KBB 

geçirgenliğinde geçici olarak artışa sebep olduğunu ve ozmolarite yükseldiğinde kapiller 

endotel hücreleri arasındaki TJ’ların bir fermuar gibi açıldığı ileri sürülmüştür (17). Hatta bazı 

araştırıcılar, normalde KBB’yi aşamayan ama tedavi maksadıyla verilmesi gereken ilaçları, 

hipertonik üre çözeltisini karotis arterden verip KBB engelini açtıktan sonra 

uygulamaktadırlar  (15, 16). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, KBB geçirgenliği hiperosmolar mannitol 

kullanılarak büyük oranda arttırılırken magnezyum tedavisi ile düzeltilmeye çalışılmıştır (16). 

Hiperosmolar ajanlarla KBB’nin açılmasındaki amaç, antibiyotikler veya tümör tedavisinde 

kullanılan antineoplastiklerin istenilen zaman ve miktarda beyne kadar ulaşıp etki 

göstermesini sağlamaktır. Ayrıca bu tür ilaçların bariyeri geçememesinden dolayı etkisini 

artırmak için yüksek dozda kullanılmaları mecburiyeti ile ortaya çıkan yan etkileri (özellikle 

antineoplastikler, parkinson ilaçları ve antibiyotikler gibi) önlemeyi hedeflenmiş ve başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir (16).  Diğer taraftan, beyin ödeminde KBB yıkılması tersi bir sonuç 

doğurarak zararlı olabilmektedir  (1, 14, 35). 



Eikosanoidler, oksijen türevi serbest radikaller, histamin, bradikinin, serotonin, 

sitokinler, platelet aktive eden faktör, kompleman faktörler, araşidonik asit ve metabolitleri 

KBB’yi açan ajanlardandır.  Beyin damarlarına hiperosmolar solüsyonların uygulanması,  

soğuk hasarı, iskemi ve reperfüzyon, radyasyon, akut hipertansiyon,  ensefalomiyelit,  beyin 

tümörü, hiperkapni, hipoksi ve konvulsiyonlar KBB geçirgenliğinde önemli bir artışa neden 

olurlar (Tablo 2). 

 

 

Tablo 2. Kan-beyin bariyeri yıkımına neden olan durumlar (15, 16, 25). 

 

Parasellüler açılma 

(TJ’ların açılması) 

Hiperosmolarite, asidik pH 

Ensefalopati, deneysel otoimmun ensefalit, 

multiplskleroz, inflamasyon (inflamasyonun 

kimyasal mediatörleri; TNF-α, IL-1β, histamin, 

serotonin, bradikinin, trombin ve reaktif oksijen 

türevleri), iskemi (hücre içi Ca artışı ve protein kinaz 

C artışı), kurşun, aliminyum, iskemi sonrası 

reperfüzyon, elektromanyetik alanlar, sistemik lupus 

eritematozis. 

Kaveolar (Pinositik) vesikül 

artışı 

Akut hipertansiyon, mikrodalga radyasyon, hepatik 

ensefalopati, iskemi, nöbetler, stroke, beyin hasarı, 

tümörler, hipervolemi, immobilizasyon stresi, 

hipotermi (<16°C), post-radyasyon, hiperbarik ortam, 

ensefalopati, civa, anjiotensin-II, trisiklik 

antidepresanlar, menenjit, multipl skleroz, lenfostatik 

ensofalopati. 

Por oluşumu Trisiklik antidepresanlar (klorpromazin, nortriptilin), 

iskemi. 

Hastalık veya toksinlerin 

uyardığı besin taşınımındaki 

değişiklikler 

Diabetes Mellitus (GLUT-1), Alzheimer hastalığı (β-

amiloid), Wernike Korsakof sendromu (tiamin), 

ailesel mental gerilik (glukoz), yeme bozuklukları  

(insülin ve leptin), Stroke (GLUT-1), multipl skleroz 

(ICAM-1), aliminyum (Alzheimer Hastalığı ve 



lipofilik bileşiklere geçirgenlik artışı ile ilgili protein 

taşıyıcılarının inhibisyonu), hipertansiyon (kolin) 

 

TNF-α: Tümor nekroz faktör-α; IL-1β: Interlökin-1β; DMSO: Dimetilsülfoksid; GLUT-1: 

Glukoz taşıyıcı-1; ICAM-1: Intrasellüler adezyon molekülü-1. 

 

Sonuç olarak, KBB beynin oldukça frajil olan hücrelerinin bütünlüğünü korumaktadır. 

Dolayısıyla bu bariyer, beynin normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için oldukça 

önemlidir. KBB bir nedenle bozulursa nöronal inflamasyon başlar ve beyin hücreleri zarar 

görür. Son yıllarda bilim insanları TJ protein miktarını arttırarak bozulan KBB’yi düzelten 

çeşitli ajanlar ile beynin patolojik durumlarda hasarlanmasının önüne geçmek istemişlerdir. 

Ayrıca, KBB ile ilgili düzenlemeler ilerledikçe beyin damar ve nörolojik hastalıklarda yeni 

tedavi yaklaşımlarına zemin hazırlanacaktır. 

 

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ  

Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) hastalara, özel basınç odalarında yüksek basınçta 

%100 oksijen (O2) solutulması esasına dayalı bir medikal tedavi desteğidir.  Aralıklı veya 

sürekli O2 uygulanır. Süre ve basınç değerleri hastalığın niteliğine göre ayarlanır. İlk olarak 

1662’de İngiliz hekim Henshaw “Domicillium” adını verdiği basınç odalarında akut hastalara 

yüksek kronik hastalara düşük basınçta O2 solutarak tedavi uygulamaya başlamış, 1775’de 

Priestly ilk defa yan etkilerinden söz etmiş, 1834 ve 1837’de Junod ve Tabaric tarafından 

büyük basınç odalarında ilk önemli çalışmalar yapılmıştır. Aynı yıllarda tüberküloz ve 

koleralı hastalarda tedavi desteği olarak yarar sağlandığı gösterilmiştir.  Bu konudaki en 

önemli veriler 1845’de tünel işçilerinde oluşan disbarik sorunların düzeltilmesi sırasında elde 

edilmiştir.  HBOT, 1917’den 1960 yılına kadar sadece dekompresyon hastalığının tedavisinde 

kullanılmıştır. 1961’de modern hiperbarik tedavinin babası kabul edilen Boerema “Life 

without blood” isimli bir makale yayımlamış, ardından Klostridial gazlı gangren’de HBOT 

etkinliğini ortaya koymuştur (98). 



İlk resmi kurum 1986’da Amerika Birleşik Devletlerinde “Undersea and Hyperbaric 

Medicine society (UHMS)” dir. European Underwater and Baromedical Society (EUBS) 

Amerikadan sonra Avrupada kurulan ilk HBOT kuruluşudur. Türkiye’de ilk ciddi çalışmalar 

1978’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan bir 

protokol ile başlamıştır. Bu konuda ilk defa 1980’de Sualtı Hekimliği Konulu ilk tez 

yayımlanmış, 1983’te ilk bilimsel sempozyum ve ders İstanbul Üniversitesinde verilmiştir. 

1992’de İstanbul Üniversitesinde “Hyperbarik Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi” 

kurulmuştur. 1996’da GATA Haydarpaşa Eğitim hastanesinde modern ve son teknoloji ile 

donatılmış ilk tesis açılmıştır. Halen bu iki kurumda tedavi ve çalışmalar sürmektedir. 

Normal şartlar altında 02 molekülü hemoglobin ile %97 satüredir. HBOT’ta amaç, plazmada 

çözünmüş halde bulunan, hemoglobulinden bağımsız olarak taşınan O2 molekülünü arttırarak 

doku oksijenizasyonunu sağlamaktır. 

Hiperbarik oksijen uygulamalarında kullanılan basınç birimi ATA olarak ifade 

edilmektedir. 

1 ATA (Absolut Atmosfer) = 1 BAR= 760 mmHg 

1,5  ATA   = 1140 mmHg  

2 ATA  = 1520 mmHg  

2,5  ATA  = 1900 mmHg    

Atmosfer havası başlıca %78 azot, %21 oksijen ve % 1-2 karbondioksitten (CO2) oluşur. 

Sanayide sıvı havadan elde edilen oksijen, hava sıvı hale gelmeden önce CO2’den temizlenir, 

daha sonra oksijen ve azot’un kaynama noktaları farkına dayanılarak birbirlerinden ayrılır. 

İzole edilen oksijen ya sıvı veya gaz halinde 120-135 absolu atmoster basınç altında silindir 

tanklarda depolanır, kullanım sırasında istenilen basınçta uygulama yapılır. 



Oksijenin havadaki oranı ve parsiyel basıncı yüksekliğe göre değişmez, ancak 

yükseldikçe atmosferik basınç düştüğü için parsiyel oksijen basıncı (P02) da düşer. Oksijenin 

kana diffüzyonu parsiyel basıncına 

bağlı olduğundan, diffüzyon 

yükseklerde azalır, hiperbarik 

koşullarda ve derinliklerde artar. 

Temel prensip; tanklarda depolanan 

%100 oksijenin yüksek basınç odalarında 1-

2 saat süresince gerektiğinde 

tekrarlamak kaydıyla uygulanmasıdır. 

Basınç odaları tekli veya çoklu (10-15 

kişi) olabilir (Resim 1 ve 2). Hastalar özel 

pamuklu giysiler giyer, basınç odalarında 

metal eşya bulundurmazlar. 

Tedavi sırasında acı hissetmez, fakat 

tedavinin başında ilk 10-15 dk da uçak 

içinde alçalma sırasında hissedilen kulakta ağrı ve dolgunluk benzeri durum tarif ederler 

(Valsalva manevrası gibi manevralar ile düzeltilir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resim 1. Tekli tedavi odaları: Özel durumu olan hastaların tedavisinde kullanılan tek kişilik 

sistemler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Çoklu tedavi odaları 

HBOT uygulanma alanları Tablo 3’de özetle görülmektedir. 

Tablo 3. Hiperbarik oksijenin kullanıldığı güncel tedavi alanları: 



 

 Kompresyon hastalığı 

 Arteriyel gaz embolisi  

 Zehirlenmeler (karbon monoksit 

ve siyanid)  

 Belirli infeksiyonların tedavisi  

 Plastik ve rekonstrüktif cerrahi 

(Flap ve graft reddi)  

 Travmatoloji 

 Ortopedi (osteomyelitis)  

 Periferal vasküler hastalıklar 

 Nöroloji 

 Hematoloji  

 

 Oftalmatoloji  

 Malign tümörlerin radyosensitivitesini 

arttırmak 

 Gastroenteroloji  

 Ani işitme kaybının düzeltilmesi  

 Akciğer hastalıkları 

 Obstetri  

 Asfiksi  

 Rehabilitasyona yardımcı olarak 

 Diyabetik Ayak 

 

 

Tedavi sırasında oluşacak en önemli yan etkilerin başında kulak ve sinüslerde 

oluşacak basınç değişimleri gelmektedir. Klostrofobi ve anksiyete bozukluğu olan kişilerde 

sorun oluşabilir. HBOT uygulanması geçici miyopi ve katarakta neden olabilir (doku 

aralıklarına sızma ve fibroz dokunun oksijene reaksiyonu).  

 

 

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Kontrendikasyonları 

� Tedavi edilmemiş pnömotoraks  

� Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) 



� Kulak operasyonu geçirenler 

� Üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) 

� Çok yüksek ateş (Konvülsiyon eşiğini düşürmesi nedeniyle) 

� Katarakt ve optik nörit  

� İdyopatik konvülsiyonlu hastalar 

� Hipoglisemi 

� Steroid, amfetamin ve tiroid preparatı kullananlar (MSS toksisitesini arttırır).  

 

HBOT etkisiyle plazmada çözünen oksijen miktarı artar. Böylece, hipoksik dokuların 

oksijenizasyonu sağlanması sonucu, anerobik bakteri üremesi durur. HBOT, bazı 

antibiyotiklerle additif ve sinerjistik etki sağlar. Vazokonstrüksiyon oluşturarak ödemi azaltır. 

HBOT uygulanması ile karbon monoksit ve siyanid zehirlenmesin de ki sitotoksik etki azalır. 

HBOT, yara bakımı (diyabete bağlı zor iyileşen yaralarda) ve dekübit ülserlerinde 

kullanılmaktadır. HBOT’un etki alanı geniş olmasına rağmen günümüzde en çok enflamasyon 

ve enfeksiyon durumlarında (osteomyelit, sepsis), beyin hasarı, beynin çeşitli hipoksik 

durumlarında, ani işitme kayıplarında,  otizm ve serebral palsy tedavisinde denenmektedir. 

Enfeksiyonda, bakteriyel metabolizmayı bozup, fagositozu arttırır. Aynı zamanda 

mikroorganizmalara toksik olan serbest radikaller oluşturarak, etkisini ekzotoksin üretimini 

baskılayarak gösterir. Aslında HBOT’un etkisi sepsisten sorumlu kabul edilen endojen 

mediatörlerin düzeyleri üzerinedir. Son yıllarda, sepsiste artmış oksijen ve kan akımının yanı 

sıra apopitozu ve serbest radikalleri azaltan HBOT tedavisi etkin tedaviler arasında daha fazla 

artan oranda ilgi konusu olmaktadır. Ancak, HBOT tedavisinin faydasını hangi yollarla 

gösterdiği konusunda kesin bir veri bulunmamakla beraber çalışmalar artarak sürmektedir 

(99). 

Sepsiste bakteri hücre duvarında yer alan birçok antijenik yapı ve toksinler, 

dolaşımdaki mononükleer fagositler, endotel hücreleri ve diğer hücrelerden bol miktarda  

TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 ve PAF (Platelet Activating Factor) yapımına neden olurlar. 

Bunun yanında, infeksiyona sistemik cevap olarak antienflamatuvar özellikleri olan IL-4, IL-

10, TNF-α ve IL-1 sepsiste ortaya çıkan; ateş hipotansiyon ve şok patogenezinde rol oynayan 

en önemli sitokinlerdir (20). Sonuçta bu sitokinler bakteriyel antijenlere cevap olarak 

makrofajlar tarafından salgılanarak septik şok tablosunun ilk adımını oluştururlar. 

Enflamatuar veya septik koşullarda monosit-makrofajlar tarafından fazla miktarda 

üretilen IL-10 ile T ve aktive B hücreleri tarafından üretilen CD4 önemli bir sitokin olup 



birçok antiinflamatuar olaya karışır ve deneysel sepsisin gelişiminde kritik bir rol oynarlar. 

Diğer taraftan, septik peritonit esnasında IL-10’un dışarıdan verilmesi koruyucu etkiye 

sahiptir. 

HBOT tedavisinin sepsiste etkili bir adjuvan tedavi olarak kullanılabilir mi?  Sonuç 

olarak; sepsisteki hastalarda HBOT tedavisinin klinik kullanıma girmesi için daha ileri 

çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir. Bu konuda, Peng ve arkadaşları hipoksi 

oluşturulmadan önce uygulanan HBOT’nun hipoksik beyin zedelenmesini önlediğini 

göstermişler (41). Bu çalışmada, hipoksiye maruz kalan erkek sıçanlarda HBOT’un yaşam 

süresini uzattığı KBB geçirgenliğindeki değişiklikleri ve beyin ödemini engellediği 

gösterilmiştir. Veltkamp ve arkadaşları post iskemik erken ve geç BBB hasarının ve beyin 

ödeminin HBOT ile nasıl azaldığını tespit etmişlerdir (35). Beyin hasarı oluşturulan bir 

modelde HBOT’un Siklooksijenaz 2 (COX 2) yolağı üzerinden nöroprotektif etki 

oluşturduğunu ortaya koymuşlardır (100). Aksine, HBOT uygulanmasının KBB bütünlüğünü 

bozduğu ve beyin ödemine neden olduğu gösterilmiştir (74). Beyin damarında oklüzyon 

oluşturulan bir modelde cerebral iskemili grupta HBOT uygulamasının etkisiyle yaşam 

süresinin belirgin şekilde uzadığı rapor edilmiştir (101). 

Bu güne kadar yapılan ve yukarda bahsedilen çalışmalardan elde edilen veriler, 

sepsisin en ölümcül sonucu olan septik ensefalopati ile KBB ilişkisinin ve bu aşamada HBOT 

uygulamasının KBB’nin fonksiyonel ve yapısal özellikleri üzerine olan etkilerinin daha net 

belirlenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, bu tez çalışmasında, ÇLP yöntemi 

ile sepsis oluşturulan hayvanlara hiperbarik oksijen uygulanarak, sepsis ile birlikte hiperbarik 

oksijen uygulanmasının beyin damar geçirgenligi üzerine etkileri araştırıldı. Hayvanlara ÇLP 

uygulanmasını takiben 1. saatten başlayarak HBOT uygulandı. ÇLP ve HBOT 

uygulanmalarını takiben 24. saatte hayvanların beyinleri deneysel işlemleri takiben çıkarıldı 

ve çeşitli yöntemler uygulanarak KBB’de fonksiyonel ve morfolojik değişikliklerin olup 

olmadığı araştırıldı. 

 



 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Bu çalışmada toplam 96 adet Wistar albino genç erişkin dişi sıçanlar kullanılmıştır.  

Deneyler başlıca;  

1- Sham  

2- Sepsis  

3- Hiperbarik Oksijen Tedavili 

4- Sepsis+Hiperbarik Oksijen Tedavili gruplardan oluşturuldu.  

8 adet hayvanın deneye alındığı her grupta 3 alt parametre inceleneceği için herbir grupta 

toplam 24 adet hayvan kullanılmıştır.  Hayvanların diyet programları ve bakımı İstanbul 

Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE)‘nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiş 

(Proje No: 4483) ve İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 

(HADYEK) 139 no’lu kararıyla onaylanmıştır.  

 

DENEYSEL PROSEDÜR 

 
Çekal Ligasyon Perforasyon Yöntemi ile Sepsis Oluşturulması 

Rittirsch ve arkadaşları tarafından önerilen çekal ligasyon perforasyon (ÇLP; Resim 3) 

metodu kullanılarak hayvanlarda sepsis oluşturuldu (102). Bu işlem için, ketamin (80 mg/kg, 

IP) anestezisini takiben hayvanın batın bölgesinin alt kadranındaki tüyler traş edildikten sonra 

bu bölge %70 alkol ile temizlendi ve takiben batın açılarak çekum açığa çıkarıldı. Çekum 

ligasyonunu takiben, yeşil renkli enjektör iğnesi (18G X 1 ½) kullanılarak çekum iki taraflı 

delindi. Bu işlemi takiben, bir miktar barsak içeriği dışarı çıkarıldıktan sonra çekum tekrar 

batına yerleştirildi ve iç dış deri dikilerek kapatıldı. ÇLP işlemi tamamlanınca, 100 gr vücut 

ağırlığı başına 5 ml steril serum fizyolojik (37 °C) hayvanların sırt bölgesinden deri altına 

enjekte edildi ve hayvanlar kafeslerine alındı. 

 



 

Resim 3. Çekal ligasyon perforasyon yöntemi ile sıçanda sepsis oluşturulması (102). 

 

Hiperbarik oksijen tedavisi 

Hiperbarik oksijen uygulanması ile ilgili deneyler İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı 

Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı bünyesinde bulunan 0.28 m3
 hacmindeki tek 

bölmeli deney basınç odasında gerçekleştirildi (Resim 4 a ve b). Hayvanlara ÇLP yöntemi ile 

sepsis oluşturulmasını takiben ilk 24 saat içinde altışar saat ara ile  (ÇLP sonrası 1, 7, 13 ve 

19. saatte olmak üzere) toplam 4 seans HBOT uygulandı. HBOT seansları, basınç odası 

normobarik şartlarda %100 oksijen ile 10 dakika süreyle ventile edildikten sonra, 10 dakika 

dalış (%100 oksijen ile kompresyon) oda içi basınç 2,5 ATA’ ya çıkarıldı (1,5 metreye dalış) 

ardından, 60 dakika 2,5 ATA basınçta tedavi ve 10 dakika çıkış (dekompresyon basınç bu 

süre zarfında tekrar 1 ATA’ya indiriliyor) süreleri olmak üzere toplam 90 dakika sürdü. Son 

tedavi seansından yaklaşık 2 saat sonra denekler cerrahi işleme alındı. 



                  

    Resim 4 a ve b. Deney Basınç Odası                   

 

 

a 

b 



Kateterizasyon 

Ketamin (80 mg/kg, IP.) anestezisi altında, sıçanların sistemik arteryel kan basıncını 

ölçmek için sağ femoral artere heparinli serum fizyolojik ile dolu polietilen (PE-50) kateter 

yerleştirilerek, kateterden alınan sinyal yükseltici (trandüser) aracılığıyla arteriyal kan basıncı 

bilgisayarda monitorize edilmiş ve kayıt altına alındı. Aynı zamanda,  madde enjeksiyonu ve 

kan örneklemeleri için sağ femoral ven kateterize edildi.  

 

Dekapitasyon 

Hayvanlar, ketamin anestezisi altında dekapite edildi ve alınan beyin örneklerinde 

KBB bütünlüğü ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.   

 

Kan-beyin bariyeri değerlendirilmesi  

KBB geçirgenliği, I.V. yolla verilen Evans blue (EB; % 2, 5 ml/kg) boyasının 

beyindeki miktarının ölçülmesiyle tayin edildi.  Ketamin anestezisi altında, EB boyası 

verildikten 30 dakika sonra, sıçanlara serum fizyolojik solüsyonu (%0,9 NaCl, pH 7,4, 200 

ml) ile yaklaşık 15 dakika transkardiyak perfüzyon yapıldı. Dekapitasyonu takiben beyin 

çıkarılarak sağ ve sol beyin korteksleri, diensefalon ve serebellum olmak üzere 4 bölgeye 

ayrıldı. Alınan her doku bölgesinin önceden daraları alınmış aluminyum folyolarda, hassas 

terazide tartılarak net ağırlıkları hesaplandı. Her bölgeye ait doku parçası 2 ml fosfat 

tamponunda (PBS, pH 7,4) homojenize edildikten sonra proteini çöktürmek için eşit miktarda 

%60’lık triklorasetik asit eklenerek 2 dakika vortekslendi. Örnekler 30 dakika 4 °C’de 

soğutulduktan sonra, 14.000 g’de 10 dakika santrifüj edilerek, süpernatanttaki boya 

konsantrasyonu spektrofotometre kullanılarak 620 nm dalga boyunda ölçüldü. EB boya 

miktarı hazırlanan standart eğriye karşı “µg EB/mg beyin dokusunda” hesaplandı (Şekil 6). 



 

Şekil  6.  Evans Blue boyasının standart eğrisi 

 
İmmünohistokimya değerlendirilmesi: 

Bariyer tip endotel hücre zarında bulunup, bir sıkı bağlantı proteini olan okludin ve 

astrosit aktivasyonunu gösteren glial fibriller asidik proteinine (GFAP) ait boyanma 

şiddetindeki değişiklikler immünohistokimyasal metodla araştırıldı. Bu amaçla; herbir deney 

grubundaki uygulamaların sonunda yüksek doz ketamin ile anestezi edilen hayvanlara 

yaklaşık 100 ml %4’lük paraformaldehit sol ventrikülden uygulanarak beyinlerin perfüze-

fiksasyonu sağlandı. Takiben, beyinler bir gece aynı fiksatif içinde +4oC’de tutulduktan sonra 

parafine gömüldü.  

Dört mikron kalınlığında alınan kesitler deparafinize edilerek suya getirildi. Parafin 

takip sırasında muhtemelen maskenen antijenin geri kazandırılması işlemi için uygulanan 

immünohistokimyasal teknik öncesi yapılması gereken ön işlemde, GFAP için düdüklü 

tencerede 1 litre sitrat buffer içinde (pH:6) kesitler 1 Atmosfer basınç altında 1 dakika tutuldu, 

takiben 20 dakika oda sıcaklığında bekletildi. Okludin için, uygulanan ön işlemde ise 1mg/ml 

proteaz (Sigma) enziminde 37 oC’de 6-7 dakika tutuldu. Endojen peroksit aktivasyonu için 

%3’luk hidrojen peroksit (H2O2) 15 dakika uygulandı. Özgül olmayan antikor bağlanmalarını  

engellemek için, bloking reagent ile antikor öncesi non-immun serum blokajı uygulandı. 

Kesitler yıkanmadan primer antikor inkübasyonuna bırakıldı.  



Bu çalışmada uygulanan mouse monoklonal anti-GFAP (Santa Cruz, Inc., USA) 

dilusyon oranı 1/100 ve inkübasyon süresi 30 dakika olarak uygulandı. Rabbit poliklonal anti-

occludin (Zymed Inc., USA) dilusyon oranı 1/50 ve inkübasyon süresi 2 saat uygulandı. 

Takiben, distile su ile yıkanan kesitler PBS sıvısında ikişer dakika dört defa yıkandı. Kesitler 

30 dakika sekonder antikorda bekletildi ve takiben PBS sıvısı ile dört defa yıkandı. Bu 

kesitlere 30 dakika HRP enzimi uygulandı ve PBS sıvısı ile yıkandı. Aminoetil karbazol 

(AEC) ile 10 dakika kromojen uygulandı. Çeşme suyu ve distile su ile yıkanan kesitlere 

Mayer Hematoksilen zıt boya uygulandı. Negatif kontroller için, komşu kesitlere primer 

antikor kullanmaksızın aynı basamaklar uygulandı. Kesitler su bazlı kapatma maddesi ile 

kapatıldı.  

Görüntüler, ışık mikroskobuna takılmış dijital bir kamera (Nikon, Coolpix 4500) 

aracılığıyla hipokampal CA1 bölgesinden alındı. Grupların birbirlerine göre değerlendirilmesi 

amacıyla her gruptaki her deneğinin görüntüleri H skor (Hscore) yöntemine göre kantite 

edildi. İmmunuhistokimya boyanmalarını takiben, ışık mikroskobunda her grubun özelliğini 

yansıtacak şekilde okludin x1000, GFAP ise x400 büyütmede dijital fotoğraf makinesı ile 

görüntülendi ve fotoğraflar bilgisayara aktarıldı. Her antikor için her bir hayvandan alınan 

görüntülerin tümü incelendikten sonra grubun özelliğini en iyi yansıtan fotoğraf tez 

çalışmamıza konulmak üzere seçildi. 

 

H Skor Yöntemi                                                                                           

İmmunhistokimyasal yöntemlerle işaretlenen kesitler bir ışık mikroskobu aracılığı ile 

incelendi, inceleme iki ayrı gözlemci tarafından yapıldı. Kesitlerde endotel hücre TJ 

yapılarındaki okludin boyanma şiddeti semikantitatif olarak değerlendirildi. Semikantitasyon 

yönteminde; 0 (herhangi bir boyanma yok), 1 (zayıf, fakat kontrole göre kısmen boyanmış), 2 

(belirgin boyanma var), 3 (yoğun boyanma var) şeklinde kabul edilerek hippokampal 

CA1’deki tüm kesit alanları tarandı. 0, 1, 2, 3 (Pi, P0, 1, 2, 3) skorlarının her birinde elde edilen 

sayıların yüzdeleri alındı ve yüzde değerleri P (i+1) ile ayrı ayrı çarpılarak toplandı ve her 

kesit için Hskor elde edildi. Her iki gözlemcinin Hskor’larının ortalamaları alınarak o kesit’e 

ait skor belirlendi. İki gözlemci arasında varyasyon analizi yapıldığında bu değerin % 8’in 

altında olması sağlandı. H skor istatistiksel analizi ortalama (X) ± standart hata (SE) olarak 

hesaplandı. One way ANOVA ve Tukey testleri kullanıldı.  P< 0.05 anlamlı kabul edildi. 

 

Horseradish Peroksidaz Traserinin Makroskopik İncelenmesi                                                                                                              



Paralel seri deneylerde aynı işlemleri takiben, KBB’indeki morfolojik değişiklikleri 

göstermek üzere ikinci bir KBB traseri olarak horseradish peroksidaz (HRP, Tip-II) kullanıldı. 

Bu işlemler için sıçanlara femoral ven yolu kullanılarak molekül ağırlığı 40 KDa olan HRP 

(200 mg/kg) enjekte edildi. HRP enjekte edildikten 20 dakika sonra, hayvanlar transkardiyak 

olarak 15 saniye süresince 75 ml bolus serum fizyolojik ve ardından %2,5 glutaraldehit + %2 

paraformaldehit içeren 0,1 M fostat tamponlu (pH: 7,4) fiksatif ile fikse edildi. Takiben, 

hayvanlar +4 oC’de 12 saat bekletildi ve ardından beyinler çıkartılıp vibratom ile 50 µm 

kalınlığında kesitler alındı. Her bir beyinden alınan kesitler ayrı bir petri içinde olacak şekilde 

0.05 M Tris-HCl tamponu içine alınıp üzerlerine 3,3′-diaminobenzidine (DAB) eklenmesini 

takiben 5-30 dakika beklendi. Bu süre içinde kesitler üzerinde kahverengi renkte bir HRP 

reaksiyonun olup olmadığı takip edildi. Değerlendirmeler yapılmak üzere, beyin kesitlerinin 

fotograf makinesi ile resimleri alındı. 

 

İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME 

İstatistiksel analiz için SPSS (Statistical Package for Social Sciences 10.0 versiyonu) 

bilgisayar programı kullanıldı. Verilerin genel anlamlılığını değerlendirmek için başlangıçta 

tek yönlü varyans analizini (one way ANOVA)  takiben Tukey’s ve Wilcoxin Signed Ranks 

testleri kullanıldı. P<0.05 ve altındaki değerler anlamlı olarak kabul edildi. 

 



BULGULAR 

 

Arterial Kan Basıncı ve Vücut Sıcaklığındaki Değişiklikler 

Deney gruplarındaki hayvanların ortalama arteryal kan basıncı ve rektal sıcaklık 

değişiklikleri Tablo 4’de verilmiştir. ÇLP grubundaki hayvanların arteryal kan basıncı 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa bir miktar azalma gözlenirken, HBOT 

grubundaki hayvanların ortalama arteryal kan basınçlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (Tablo 4; P<0.05). Bunun yanında, ÇLP grubundaki hayvanların rektal sıcaklık 

değerleri HBOT ve ÇLP+HBOT gruplarına göre yüksek bulundu (Tablo 4; P<0.05). 

 

Tablo 4.  Deney gruplarındaki hayvanların fizyolojik parametreleri 

 

 

Gruplar 

 

n 

Arteryal Kan Basıncı 

(mmHg) 

Vücut sıcaklığı 

(°C) 

Sham 8 122,14±2,40                        37,93±0,31 

ÇLP 8  95,13±6,25     38,34± 0,14# 

HBOT 8  128,50±2,63*  36,86±0,14 

ÇLP+HBOT 8 102,75±3,53  37,23±0,23 

 

Deney verileri; ortalama (X) ± ortalamanın standart hatası (SEM) olarak değerlendirildi.  

ÇLP ve ÇLP+HBOT grupları ile kıyaslandığında *P<0.05 

HBOT ve ÇLP+HBOT grupları ile kıyaslandığında #P<0.05 

n: Her grupta kullanılan hayvan sayısı. 

 

Beyin dokusunda Evans Blue Boyasının Kantitatif Değişiklikleri 

Deney gruplarındaki hayvanlardan elde edilen beyinlerin makroskopik görünümleri 

Resim 5a ve 5b’de verilmiştir. Bu gruplardan özellikle ÇLP uygulanan hayvanlarda EB 

boyasının beyinin her iki hemisfer yüzeyine geçtiği makroskopik olarak görülmektedir 

(Resim 5 a ve b). 



 

Resim 5 a. EB boya enjeksiyonundan 30 dakika sonra her bir deney grubundan (Sham ve 

HBOT) alınan bir beyinin makroskopik görünümü. 

 

Resim 5 b. EB boya enjeksiyonundan 30 dakika sonra her bir deney grubundan (ÇLP ve 

ÇLP+HBOT) alınan bir beyinin makroskopik görünümü. 

Deney gruplarındaki hayvanların beyin dokusuna geçen EB boyası beynin sağ serebral 

korteks, sol serebral korteks ve diensefalon bölgelerinde kantitatif metod kullanılarak 

SHAM  HBOT 

ÇLP ÇLP+HBOT 



ölçüldüğünde (Şekil 7);  ÇLP grubundaki hayvanların sol ve sağ serebral korteksinde elde 

edilen EB boya miktarının Sham ve ÇLP+HBOT gruplarındakinden daha fazla olduğu 

gösterildi (P<0.01; Şekil 7).  Diğer yandan, HBOT grubunda beyin dokusuna geçen boya 

miktarının Sham ve ÇLP+HBOT gruplarında elde edilen EB boya miktarına göre daha fazla 

olduğu, ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı tespit edildi (Şekil 7). 

 

 

 

Şekil 7. Sham, ÇLP, HBOT, ÇLP+HBOT gruplarında hayvanların beyin dokusuna geçen EB 

miktarının kantitatif değerlendirilmesi. 

Sham ve ÇLP+HBOT grupları ile kıyaslandığında *P<0,01. 

Deney verileri; ortalama (X) ± ortalamanın standart hatası (SEM) olarak değerlendirildi.  

n: Her grupta kullanılan hayvan sayısı. 

 



İmmunuhistokimyasal Boyanma Değişiklikleri 

Sham grubuyla kıyaslandığında, özellikle HBOT uygulanan hayvanların beyin 

kesitlerinin hipokampus CA1 bölgesindeki GFAP immün boyanma şiddetinde nispeten bir 

yoğunluk azalması gözlendi (Resim 6).  

   

Resim 6. Deney gruplarındaki hayvanlardan alınan beynin hipokampus CA1 bölgelerindeki 

GFAP immunohistokimyasal boyanmasının görünümü. Özellikle HBOT uygulanan 

gruplardaki hayvanların beyin kesitlerinin hipokampus CA1 bölgesindeki GFAP immün 

boyanmasında görece yoğunluk azalması izlenmektedir . 

 

SHAM HBOT 

ÇLP ÇLP+HBOT 



Deney gruplarındaki hayvanların beyin kesitlerininin hipokampus CA1 bölgesinde 

bulunan kapiller damar endotel hücre zarında okludin immün boyanma şiddeti Resim 7’de 

görülmektedir. Özellikle HBOT uygulanan gruplarda okludin immün boyanma şiddetinin 

nispeten zayıfladığı görülmektedir (Resim 7). 

 

 

Resim 7. Deney gruplarındaki hayvanların beyin hipokampus CA1 bölgesindeki kapiller 

damarlarda okludin immün boyanması. HBOT uygulanan gruplardaki kapiller yapı üzerinde 

görece azalmış okludin immünreaktivitesi. 

 

SHAM HBOT 

ÇLP ÇLP+HBOT 



Kapiller damar yapıları üzerindeki okludin boyanma şiddetinin semikantitatif 

yöntemle değerlendirilme sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. HBOT ve ÇLP+HBOT 

gruplarındaki okludin boyanma şiddetine ait H-skor değerlerinin azaldığı ve bu değerlerin 

istatistiksel olarak gruplar arasında kıyaslanması sonucu sadece sham grubu ile anlamlı 

olduğu gösterildi (Tablo 5; P<0.05). 

 

Tablo 5. Deney gruplarındaki hayvanların hipokampal bölgelerindeki kapiller endotel 

hücrelerindeki okludinin immün boyanma şiddetinin semikantitasyonla alınan değerleri. 

Gruplar n         H-skor Değerleri 

Sham 8           290,14±13,67 

ÇLP 8           249,33±22,47 

HBOT 8           196,75±27,63* 

ÇLP+HBOT 8           182,71±27* 

  

Deney verileri; ortalama (X) ± ortalamanın standart hatası (SEM) olarak değerlendirildi.  

Sham grubu ile kıyaslandığında *P<0,05. 

n: Her grupta kullanılan hayvan sayısı. 

 

Horseradish Peroksidaz Traserinin Makroskopik Görünümü 

Hem ÇLP hem de HBOT’un tek başına uygulandığı hayvanların koronal beyin 

kesitleri makroskopik incelendiğinde, normal koşullarda beyin parankimine geçemeyen HRP 

traserinin, hem kortikal hemde subkortikal bölgelere geçtigi ve bu bölgelerde kahverengi 

HRP-reaksiyon oluşumları şeklinde tespit edildi. Ancak, sham ve ÇLP+HBOT gruplarındaki 

hayvanların beyin kesitlerinde herhangi bir HRP-reaksiyon oluşumu görülmedi (Resim 8). 

 



 

 

Resim 8. Deney gruplarındaki hayvanların beyin kesitlerinde kahverengi HRP-reaksiyon 

oluşumu. Tek başına HBOT ve ÇLP gruplarında HRP pozitif reaksiyon oluşumları hem 

kortikal hem de subkortikal alanlarda izlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBOT 

ÇLP+HBOT 

HBOT 

ÇLP+HBOT 



 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, septik koşullar sırasında ortaya çıkan KBB yetmezliği üzerine 

hiperbarik oksijen uygulamasının etkili olup olmadığı farklı molekül ağırlıklarına sahip olan 

KBB işaretleyicileri (EB; 69,000 ve HRP; 40,000) kullanılarak araştırıldı. Bu çalışmanın en 

önemli sonucu, hiperbarik oksijen uygulanmasının septik koşuldaki hayvanların KBB’ni 

güçlendirerek hem EB hem de HRP işaretleyicilerinin beyin dokusuna geçişlerinde önemli bir 

azalmaya neden olmasıdır.  

Bu çalışmada, deney gruplarındaki hayvanların ortalama arteryal kan basınçlarında 

ortaya çıkan değişikliklerin KBB bariyer bütünlüğünü bozacak bir potansiyele ulaşmadığı 

gösterildi. Zira ortalama arteryal kan basıncının 60 mmHg’nın altına inmesi veya normal 

basınç değerine en az 50 mmHg eklenecek şekilde yükselmesi durumunda KBB geçirgenlik 

artışı söz konusu olmaktadır (103, 104, 105). Sonuç olarak, ortalama arteryal kan basıncının 

HBOT grubunda en yüksek düzeyde olduğu gözlenmesine karşın, bu artmış kan basıncının 

yukarıda belirtildiği üzere tek başına KBB yıkımını sağlayacak bir potansiyelde olmadığını 

söyleyebiliriz.  

Sham ve septik koşullar sırasında, hayvanlarda rektal yolla ölçülen vücut sıcaklık 

değerlerinin arttığı ve bu artışın sadece septik koşullarda anlamlı olarak yükseldiği tespit 

edildi. Diğer gruplara nazaran, sepsis oluşturulan hayvanlarda vücut sıcaklığının yüksek 

olması, bize uygulanan bu deneysel yöntemin uygun işlediğini ve hayvanların sepsis 

evresindeki koşulları sağladığını düşündürmektedir. Septik hayvanlara hiperbarik oksijen 

uygulanması sonucu ateşin normale yakın seyretmesi ise iyileştirici yöndeki diğer verileri 

destekleyerek hiperbarik oksijen tedavisinin iyileştirici etkisini ortaya koymaktadır. Ancak, 

tek başına hipertermik koşulun KBB geçirgenliğini arttırdığını gösteren çalışmanın aksine 

(106), çalışmamızda septik koşullarda artmış vücut sıcaklık değerlerinin KBB bütünlüğünü 

bozacak düzeyin oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifademiz, 40°C’nin altındaki 

vücut sıcaklık değerlerinin beyin damar geçirgenliğini tek başına arttıracak düzeyde 

olmadığını gösteren birçok çalışma ile desteklenmektedir (107, 108). Bunun yanında, sham 

grubundaki hayvanların vücut sıcaklığında da bir artış kaydedilmesine rağmen, bu 

hayvanların KBB’nde hem fonksiyonel hem de yapısal anlamda bir bozulma gözlenmedi. 

Sonuç olarak, sepsis nedeni ile vücut sıcaklığında kaydedilen artışın, tek başına KBB 



geçirgenliğini arttırmadığı, fakat KBB bütünlüğünü bozacak özellikteki birçok faktörün 

yapımına katkı verdiğini söylemek mümkün görünmektedir.  

Birçok deneysel modelde, hiperbarik oksijen uygulanmasının nöron koruyucu etkiler 

sağladığı bilinmektedir (31, 109, 110, 111). Çalışmamızda, hiperbarik oksijenin tek başına 

uygulandığı durumda KBB’yi özellikle HRP traserinin geçişine müsaade edecek kadar yıktığı, 

aksine septik koşul sırasında kullanıldığı zaman KBB’de önemli bir koruma sağladığı 

gösterildi. KBB geçirgenliği üzerine hiperbarik oksijenin etkileri ile ilgili deneysel çalışma 

sayısı oldukça kısıtlı ve benzer metodların kullanıldığı bu çalışmaların birinde hiperbarik 

oksijen uygulanmasının KBB’yi yıktığı (43), diğer çalışmada ise KBB üzerine etkili olmadığı 

gösterilmiştir (44).  

Hiperbarik oksijen uygulamasının iyileştirici/koruyucu etkilerine rağmen, serbest 

radikal üretiminde artışa yol açarak toksisiteye neden olduğu ve bu etkinin özellikle 

uygulanan basıncın 3 ATA’nın üzerine çıktığı durumlarda meydana geldiği bilinmektedir. 

Ancak, hiperbarik oksijen uygulamasının (2 ATA, 1 saat) endotoksemideki klinik belirtileri 

(gaz bileşimi, asit-baz ve elektrolit dengesi) iyileştirdiği ve ölüm oranlarını azalttığı 

bildirilmiştir (19). Bu, özellikle herhangi bir patolojik koşulun oluşmadığı durumlarda 2,5 

ATA’da tekrarlayan (bizim çalışmamızda 6 saat arayla tekrarlayan 4 seans) dozlarda yapılan 

uygulamalarda da toksik etkinin meydana gelebileceğini göstermesi açısından önemli 

olabileceğini düşündürmektedir. Literatürde normal hayvanlara hiperbarik oksijenin (%100 

O2, 90 dak, 2,5 ATA, günde bir kez 5 gün) uygulanması sonucu beyin damar geçirgenliğinde 

artış olduğu gösterilmiştir (43). Aksine, Gruenau ve arkadaşları hiperbarik oksijen 

kullanımının (%100 O2, 2,5 ATA, basınçta 90 dk, 10 gün) yukarıda belirtilen benzer 

koşullarını uygulamış ve beyin damar geçirgenliğinde herhangi bir değişiklik elde 

etmemişlerdir (44). Bu anlamda, çalışmadan elde edilen veriler Lanse ve arkadaşlarının (43) 

sonuçlarını destekler niteliktedir. Ancak, hiperbarik oksijen tedavisinin özellikle kullanılan 

ATA düzeyine bağlı olarak septik şok sırasında artmış sitokin düzeyleri ve oksidan stres 

üzerine azaltıcı yönde iş yaptığı ve bu işlev sonucunda da ölüm oranlarını azaltma gibi birçok 

faydalı etkilere neden olduğu gösterilmiştir (20, 21, 22). 

Normal koşullar altında KBB ihtiyaç duyulan maddeleri beyin dokusuna ulaştırarak 

nöronal çevreyi çok iyi korumaktadır.  Buna karşın, septik koşullarda KBB bütünlüğünde 

ortaya çıkan bir bozulma sonucu, KBB nöronal koruma işlevini yerine getiremez ve bunun 

sonucu olarak dolaşım kaynaklı birçok madde beyin parankimine ulaşır. Çalışmamızda, septik 



koşullarda hayvanlara uygulanan her iki traserin de (EB ve HRP)  beyine aşırı miktarda 

geçişine izin verecek boyutta KBB yıkımı gerçekleşti. Bu sonuçlar, sepsiste KBB yıkımını 

gösteren çalışmalar ile paralellik göstermektedir (13, 14, 112, 113).  Septik koşullarda ortaya 

çıkan KBB yetmezliğini önlemek ve KBB işlevini normal düzeylere getirebilmek için birçok 

yöntem ve uygulama üzerinde durulmaktadır. Bunlardan biri kompleman C5a’nın inhibisyonu 

ile KBB iyileşmesi sonucu septik ensefalopatinin düzeltilmesidir (114). Bunun yanında, başta 

magnezyum olmak üzere birçok kimyasal ajan, sepsiste tedavi için en azından deneysel 

modellerde kullanım alanı bulmaktadır. Antioksidan özellikleri ile nöron koruyucu olarak iş 

gördüğü bilinen riluzol (115), septik koşullarda uygulandığında KBB’de koruyucu etki 

göstermektedir (14). Diğer yandan, eritropoietin uygulanan septik farelerin KBB’nde önemli 

bir iyileşme tespit edilmiştir (116). Son çalışmalardan birinde, septik ensefalopatide artmış 

KBB geçirgenliği, KBB hasarı ve beyin ödemi patogenezde rol oynayan en önemli faktörler 

olup (117, 118) bu koşullarda hidroksietil kullanımının KBB geçirgenliğini ve beyin ödemini 

azalttığı gösterilmiştir (119). Bu tedavi yaklaşımlarına rağmen, septik şok ve ensefalopati 

kaynaklı ölüm oranı gittikçe artmakta ve tedavi yöntemleri de oldukça yetersiz kalmaktadır. 

Son yıllarda geliştirilmeye çalışılan tedavi yöntemlerinden biri small interfering RNA 

(siRNA) veya C5 inhibitörlerinin kullanıma girmesidir. Bu konuda yapılan en önemli 

çalışmalardan birinde, LPS veya ÇLP ile oluşturulan sepsis koşullarında, nötrofil ve 

makrofajlarda sfingozin-1 kinaz yapımının önemli miktarda arttığı, ancak sfingozin-1 kinaz-

hedefleyen siRNA kullanıldığında letal dozda LPS enjekte edilen farelerin %100 oranında sağ 

kaldıkları gösterilmiştir (120). Aynı çalışmada, benzer etki ÇLP ile sepsis oluşturulan 

farelerde de gözlenmiş ve uygulanan siRNA veya spesifik C5 inhibitörünün etkilerini 

özellikle proenflamatuar sitokin (TNF-alfa, IL-Ibeta ve IL-6) yapımında azalmaya neden 

olarak sağladıkları ileri sürülmüştür (120).  

Septik şok ve septik ensefalopatinin iyileştirilmesi için bir model olarak çalışmamızda 

hiperbarik oksijen tedavi yöntemi uygulanmış ve sepsis oluşturulan hayvanlara hiperbarik 

oksijen uygulanması sonucunda, her iki traserin de beyin dokusuna geçişinde önemli bir 

azalmanın olduğu gösterilmiştir. Bu bulgular sepsis oluşturulan hayvanlarda normalde 

beklenen KBB yıkımının hiperbarik oksijen tedavisi ile önlendiğini gösterdi. Hipoksik beyin 

hasarında, hasar öncesi hiperbarik oksijen uygulanmasının hipoksi ile indüklenen faktör 

(HIF)-1α  proteininin yapımını arttırarak, hipoksik koşullarda ortaya çıkan beyin ödemi ve 

KBB geçirgenlik değişikliklerini önlediği gösterilmiştir (41). Hiperbarik oksijenin kullanıldığı 

başka bir çalışmada, postiskemik erken ve geç KBB hasarının ve beyin ödeminin hiperbarik 



oksijen uygulanmasıyla azaltıldığı ve daha da ötesi hiperbarik oksijenin beyin parankimi 

üzerine koruyucu etkiler sağladığı ortaya konulmuştur (35). Hasar öncesi uygulanan 

hiperbarik oksijenin, deneysel cerrahi beyin hasarı oluşturulan bir modelde COX-2 yolağı 

üzerinden nöron koruyucu etkiler yaptığı ileri sürülmüştür (102). Bu örneklerden farklı bir 

çalışmada ise deneysel ensefalomiyelit oluşturulan hayvanlarda hiperbarik oksijen 

uygulanmasının beyin ödemini ve KBB geçirgenliğini azaltmadığı, aksine arttırdığı ileri 

sürülmüştür (42). Buna karşın, çalışmamızda sepsis koşuluna paralel olarak uygulanan 

hiperbarik oksijenin KBB geçirgenliğini arttırmayıp, aksine azalttığı ve bu patolojik koşulun 

oluşturacağı yıkım ve zarardan başta KBB olmak üzere beyini de koruduğu saptandı. Aynı 

zamanda, septik hayvanlara hiperbarik oksijen tedavisi ile elde edilen EB boya verilerimize 

paralel olarak, ikinci traser olarak kullandığımız HRP’nin de KBB geçirgenliğindeki azalma, 

hiperbarik oksijen kullanımının septik koşullarda KBB bütünlüğünü koruduğu bilgisini teyit 

etmemizi sağladı.  

Özellikle son çalışmalarda, hiperbarik oksijen tedavisinin Nrf-2-oksidatif strese cevap 

yolağını kontrol ettiği ve bu yolağında, 200’den fazla antioksidan genin yapımını kontrol 

ettiği ileri sürülmüştür (121, 122). Aynı zamanda, hiperbarik oksijen tedavisinin hücrede 

koruma sağlayan hem-oksijenaz ürünlerinin açığa çıkması için gerekli olan hem-oksijenaz 

enzim yapımında artışa neden olduğu gösterilmiştir (122,123 ). Diğer taraftan, uygulanan 

hiperbarik oksijen düzeyinin 2,5 ATA’nın üzerine çıkması organizmada oksidan stres ürün 

artışına neden olmaktadır (124, 125, 126). Aksine, 2,5 ATA ve altı uygulamalarda hiperbarik 

oksijenin özellikle organizmada başta superoksit dismutaz ve katalaz olmak üzere anti 

oksidan kapasiteyi güçlendirdiği gösterilmiştir (24, 127). Böylece, sepsis sırasında uygulanan 

hiperbarik oksijenin (bu çalışmada antioksidan enzimlerin aktiviteleri ölçülmemekle birlikte) 

alternatif bir yol olarak antioksidan kapasiteyi güçlendirerek sepsik koşullara karşı KBB’ni 

koruduğunu söyleyebiliriz.  

Hiperbarik oksijen uygulanması tek başına astrositlerde GFAP yapımı üzerine az da 

olsa azaltıcı bir etkiye neden olurken, bu durum septik hayvanlara hiperbarik oksijen tedavisi 

sonrasında da gözlendi. Normal koşullarda, astrositlerin KBB bütünlüğüne fonksiyonel ve 

anatomik olarak destek verdiği bilinmektedir (128, 129). Astrositlerin sahip olduğu ve bir 

astrositik aktivite belirteci olan GFAP miktarında sadece hiperbarik oksijen uygulanması ile 

gözlenen nisbi bir azalma, tek başına olmasa da KBB bütünlügünü zayıflatacak faktörlerden 

biri olabilir. Bunun yanında, serbest oksijen radikallerinin beyinde GFAP yapımını azalttığı 

ileri sürülmüştür (130).  Çalışmamızda da benzer şekilde 2,5 ATA’da uygulanan HBOT 



serbest radikal artışı ile uyumlu bir etki gerçekleştirmiş olabilir. Aynı zamanda, septik 

koşullarda hiperbarik oksijen uygulaması sırasında gözlenen GFAP immün boyanma 

miktarındaki azalmanın ise, KBB’ni koruyan hiperbarik oksijen kaynaklı diğer faktörlerin 

yanında etkili olmadığını düşündürmektedir..  

Tek başına hiperbarik oksijen ve sepsik koşullarda hiperbarik oksijen uygulanması 

sonucu, KBB’nin endotel hücrelerinde bir TJ proteini olan okludin’in immün boyanmasında 

nisbi bir azalma gözlendi. Ancak, kapiller yapı üzerinde bulunan bu proteinin boyanma 

şiddetinde bir azalma olmakla birlikte, hala o bölgede görev yaptığını ve sıkı bir TJ yapısına 

hala destek verdiğini söyleyebiliriz. Daha da ötesi, KBB yıkılan sepsis grubunda okludin 

protein miktarının sham grubuna yakın olması, KBB yıkımında TJ’ların sorumlu olduğu 

parasellüler yoldan ziyade, KBB geçirgenlik artışının transsellüler yolu kullanmak durumunda 

kaldığını göstermektedir. Sonuç olarak, hem hiperbarik oksijen hem de septik koşullar 

sırasında KBB’den aşırı miktarda madde taşınmasında transsellüler yolun sorumlu olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Sonuç olarak, bu çalışmada sepsis sırasında gözlenen KBB yıkımı, tek başına 

uygulandığında KBB geçirgenliğinde artışa neden olan hiperbarik oksijen tedavisi ile 

düzeltildi. Böylece, septik koşullarda uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin, KBB 

bütünlüğünü korumada önemli olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 
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