
Nesli Daştan1, Hanife Salih, Erbey Cihan, İbrahim Kurt1, Serhan Sakarya2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Aydın
2İzmir Medicana Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, İzmir



Sağlıklı insan bronşiyal epitel hücresi

• Pseudomonas ile enfekte/değil

Kistik fibrozisli insan bronşiyal epitel
hücresi
• Pseudomonas ile enfekte/değil

Salin N asetil
sistein İmipenem HOCl







Antibiyotik  Topikal
ajanlar Mukolitikler



antibiyotikler

Direnç 





Minimal bakterisidal konsantrasyon testi

Tedavi solüsyonlarının sitotoksisite analizi

Pseudomonas aeruginosa ile sitotoksisitenin belirlenmesi

Enfekte hücreler üzerindeki tedavilerin sitotoksisite analizi



§ 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25 ppm HOCl solüsyonu, 

§ 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.62, 0.32, 0.15 mg N-asetilsistein solüsyonu 

§ 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 µg/ml imipenem solüsyonu 

§ Kontrol olarak tek başına steril salin



105 

hücre/ml
Bronşiyal

epitel

• 10-20 ppm HOCl
• 20mg/ml NAC

• 128 µg/ml imipenem
• PBS

2 saat inkübasyon

Besiyeri

WST-1

4 saat inkübasyon

1-2-4. sa 450 nanometre dalga boyunda 
ölçüm

santrifüj

Tripan mavisi

Thoma ile canlı/ölü hücre sayımı



105 hücre/ml 
Bronşiyal

epitel

Pseudomonas
aeruginosa
105 cfu/ml 

30-60-120. dakika hücre proliferasyon reaktifi 
WST-1 ile sitotoksisite analizi



105 

hücre/ml 
bronşiyal

epitel

Pseudomonas
aeruginosa
105 cfu/ml 

2 saat inkübasyon
santrifüj

Pellet + tedavi ajanları

2 saat inkübasyon
santrifüj

Tripan + direk mikroskopi



§ Tüm deneyler 3 kez tekrarlandı ve her bir deney ve kontrol 3 kez  analiz edildi. 

§ Deney ve kontrol grupları arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak için varyans analizi 
(ANOVA) kullanıldı.

§ 0.05'in altındaki bir P değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.



§ Herhangi bir HOCl konsantrasyonunda bakteri üremesi gözlenmedi. Literatürde 
daha önce gösterilen 10 ve 20 ppm'de hipoklorözün sitoprotektif etkisine 
dayanarak, bu konsantrasyonlar kullanıldı.

§ NAC'nin MBC'si 20 mg/ml

§ İmipenem 128 μg/ml idi.



§ BEAS hücreleri üzerindeki 10 ppm ve 20 ppm HOCl çözeltileri, tüm gruplardan daha az 
sitotoksik

§ NAC, HOCl çözeltisine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek sitotoksisiteye
sahip 

§ IB3 hücreleri üzerindeki NAC sitotoksisitesi, 10-20 ppm HOCl , imipenem ve kontrol 
gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek

HÜCRE SAYIMI 
ANALİZİNDE HOCl, 
ANTİBİYOTİK VE 
NAC’IN İNSAN 
BRONŞ EPİTELİ
(BEAS) VE KİSTİK 
FİBROZİS BRONŞ
EPİTELİ (IB3) HÜCRE 
HATTI ÜZERİNDEKİ
SİTOTOKSİK ETKİSİ

(+:p<0.05, ++:p<0.01, +++:p<0.001)(*:p<0.05, **:p<0.01, ***:p<0.001)



§ BEAS ve IB3 hücrelerinin WST-1 absorbans değerleri karşılaştırıldığında, NAC, kontrol, 
imipenem ve HOCl gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı sitotoksik etkiye sahip 

BEAS(A) ve IB3(B) hücre hatlarının tedavi sonrası absorbans değerleri

(+:p<0.05, ++:p<0.01, +++:p<0.001)(*:p<0.05, **:p<0.01, ***:p<0.001)



§ PAO1 ile enfekte BEAS hücreleri üzerindeki ajanların sitotokstik etkileri karşılaştırıldığında, NAC istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek sitotoksisiteye sahip 

§ HOCl 10ppm  ve HOCl 20 ppm gruplarında kontrol grubuna göre toksisite istatistiksel olarak anlamlı derecede az

§ İmipenem, 10 ve 20 ppm HOCl'den istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek sitotoksik aktiviteye sahip 

§ PAO1 ile enfekte IB3 hücreleri üzerindeki ajanların sitototik etkileri karşılaştırıldığında, NAC istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek sitotoksisiteye sahip 

§ Hücre canlılığı HOCl 20 ppm grubunda kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek

+:p<0.05, ++:p<0.01, +++:p<0.001)(*:p<0.05, **:p<0.01, ***:p<0.001 



§ Solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede en etkili yöntem orofaringeal, laringeal
ve trakeal hijyeni sağlamak

§ Sürekli subglottik aspirasyon kullanımının tek başına orofaringeal ve trakeal
kolonizasyonu önlemediği ileri sürülmüştür.

§ Sistemik antibiyotik profilaksisi, inhaler ve topikal antimikrobiyal ajanlar ve 
durulama solüsyonları yaygın olarak kullanılmaktadır. 



§ En sık kullanılan yöntemlerden biri, aspirasyondan önce endotrakeal tüpe salin
dökülmesidir. 

§ Yapılan çalışmalarda, bu yöntemin kolonize mikroorganizmaların alt hava yoluna 
göçünü arttırdığı ve rutin kullanımının önerilmediği bildirilmektedir. 



§ Kolonizasyonu önlediği birçok çalışmada gösterilmişse de, çoklu ilaç direnci ve 
antibiyotiklerin biyofilm tabakası üzerindeki etkisizliği nedeniyle kullanımı 
sınırlıdır. 



§ Salgı yoğunluğu ve bakteri yapışmasını azaltarak biyofilm tabakasını önlediği

§ 20 mcg/ml konsantrasyonundaki Pseudomonas aeruginosa suşlarının büyümesini 
%95 oranında engellediği 

§ Biyofilmler üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir

§Mevcut çalışmalara bakılarak NAC'nin klinik 
kullanımı makul olarak değerlendirilebilir. 



§ Bronşiyal astımlı hastalarda intratrakeal N-Asetilsisteinin neden olduğu 
bronkospazm vakaları da bildirilmiştir. Böylece Nac solunum yollarını için irritan?

§ Tavşan trakeal hücreleri üzerinde yürütülen bir in vitro çalışmada, Nac'nin
mukosiliyer aktiviteyi önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir

§N-asetilsisteinin direkt inhalasyon veya 
bronkoalveolar irrigasyonda potansiyel kullanımı 
olmasına rağmen insan vücudu üzerindeki olumlu 
ve olumsuz etkileri üzerine düşünülmesi 
gerekmektedir.



§ NAC'ın tüm ajanlar arasında en yüksek sitotoksik aktiviteye sahip olduğunu, 

§ Hipokloröz’ün güçlü antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu ancak sitotoksik
aktiviteye sahip olmadığını göstermiş, aksine

§ BEAS ve IB3 hücreleri üzerinde HOCl çözeltisi ile daha düşük ölüm oranı, 
hipokloröz asidin proliferatif etkisine bağlanmıştır



§ İmipenem'in enfekte BEAS hücre hattı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 
derecede daha yüksek sitotoksik aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir.

§ İmipenem ile hipokloröze göre daha fazla toksisite görülmesi, hipoklorözün
mikroorganizma üzerindeki hızlı öldürme aktivitesi nedeniyle bakterilerin hücreye 
toksisitesin azalttığını, imipenem'in etkisinin geç başlaması nedeniyle bakteriyel 
sitotoksisitenin arttığını düşündürmüştür



§ In vivo çalışmalarda bakteri, prion, sporlar ve virüsler üzerinde hızlı ve güçlü bir 
etkiye sahip olduğu, ayrıca biyofilm tabakasını parçaladığı ve sitotoksisitesi
olmadığı bildirilmiştir. 

§ Güçlü ve hızlı antimikrobiyal etkisinden dolayı yara bakımı, diş temizliği ve nazal 
irrigasyon gibi klinik uygulamada kullanılmaktadır. 



§ İnsan nötrofilleri tarafından salınan bu inert ajanın güçlü antimikrobiyal aktivitesi 
yanında ağız bakımında, faringeal, laringeal ve trakeal irrigasyonda yan etkiden 
bağımsız olduğunun gösterilmesine dayanarak, klinik kullanımı uygun kabul 
edilebilir.



§ Hipoklorözün birçok yönden Nac, imipenem ve saline göre daha üstün olduğu 
sonucuna varıldı. 

§ Tüm bu hava yolu enfeksiyonuna karşı yönetim stratejileri karşılaştırıldığında 
HOCl'nin iyi bir seçenek olduğu düşünülmektedir.



Teşekkürler


