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Sepsis, gelişen tedavi yöntemlerine karşın yüksek morta-
lite ile seyreden bir hastalık olma özelliğini korumaktadır. 
Sepsis patofizyolojisi son yıllarda yapılan araştırmalarla 
önemli oranda aydınlatılmış olmakla birlikte bu konuda 
açıklanamayan pek çok durum halen mevcuttur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık 750.000 
yeni sepsis olgusunun görüldüğü ve bunun da yaklaşık 
250.000 ölümle sonuçlandığı tahmin edilmektedir.1

Sepsis; enfeksiyona karşı verilen sistemik enflamatuvar 
yanıt olarak tanımlanmaktadır. Moleküler biyoloji ala-
nındaki gelişmeler, sepsiste oluşan patolojik olayların 
birçoğunun anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Sepsis pa-
togenezinin açıklığa kavuşturulması tanı, takip ve tedavi 
aşamalarındaki yeni gelişmeler açısından çok önemlidir. 
Araştırmacılar, konağın enfeksiyona karşı pasif kalmadı-
ğını, geniş spektrumlu, sonuçta hasar oluşturan endojen 
inflamatuvar mediatörler salındığını fark etmişlerdir. 
Sepsis triadı sistemik inflamasyon, koagülasyon ve bo-
zulmuş fibrinolizdir. Sepsis fizyopatolojisinde, mikro-
biyal patojenler ve inflamatuvar yanıt yer almaktadır. 
Yapılan araştırmalarda dokularda oluşan enfeksiyon ve 
travmatik hasar sonucu vücutta hümoral sistemin akti-
ve olduğu ve çeşitli sitokinlerin salındığı gösterilmiştir. 

Sonuç, sistemik inflamatuvar yanıt, hemostatik değişik-
likler ve organ hasarının ortaya çıkmasıdır.2-4

Mikroorganizmaların bazı antijenik yapıları ve toksinleri 
inflamasyonu başlatır (Tablo 1). Üzerinde en çok araştır-
ma yapılan toksin gram negatif bakteri endotoksinleridir. 
Lipopolisakkarid yapısındaki endotoksinin lipid A bölü-
mü toksisiteden sorumludur. Ayrıca gram pozitif bakteri-
lerin hücre duvarı yapısal komponentleri (peptidoglikan 
ve teikoik asitler), kapsül antijenleri ve ekzotoksinler 
(S. aureus’un toksik şok sendromu toksinleri (TSST), 
S.pyogenes’in pirojenik toksinleri, P. aeruginosa’nın ekzo-
toksin A’sı), mantarların hücre duvarı antijenleri, viral 
veya paraziter antijenler inflamasyona neden olabilir. Bu 
antijenik yapı ve toksinler dolaşımdaki mononukleer fa-
gositik hücreleri CD14 reseptörüne bağlanarak uyarırlar. 
Monositlerden tümör nekrozis faktör (TNF), interlökin 
1 (IL-1), IL-6, IL-8 ve trombositleri aktive eden faktör 
(PAF) salınır. IL-1 ve IL-6 T hücrelerini aktive ederek 
γ-interferon, IL-2, IL-4, granulosit-monosit-koloni-sti-
mulan faktörlerin (GM-CSF) salgılanmasını sağlarlar2,3	
(Tablo 2). Bu sitokinler lokal enfeksiyonun yenilmesin-
de çok yararlı olurken, büyük miktarlarda sentezlenerek 
dolaşıma karışmaları yaygın endotel hücre hasarı ile 
sonuçlanır. Endotelin zedelenmesi hemodinamik deği-
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Tablo 1: Septik şok patogenezinde rol oynayan bakteriyel yapılar.

Bakteriyel yapı Kaynak Örnek

Endotoksin (LPS, lipid A) Bütün gram negatif bakteri
E. coli sepsisi

Meningokoksemi

Peptidoglikan 
Lipoteikoik asit 

Bütün bakteriler 
Gram pozitif bakteri

Ekzotoksinler

S. aureus
S. pyogenes

E.coli
Aeromonas spp.

a- hemolizin
Streptolizin - O

E. coli hemolizini
Aerolizin

Süperantijenler
S. aureus

S. pyogenes

Toksik şok sendromu 
toksini-1

Enterotoksin A-F 
Pirojenik ekzotoksin 

A+C, SPE*

Enzimler
S. pyogenes 

Clostridium perfringens
1L-1b konvertaz 

Fosfolipaz C
*SPE: Streptokokal pirojenik ekzotoksin.
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şiklikler ve organ yetersizliği ile sonuçlanır. TNF lökosit 
yüzeyindeki adhezyon moleküllerini aktive ederek nöt-
rofillerin endotel hücrelerine yapışmasına neden olur. 
Aktive olmuş nötrofillerin degranülasyonu sonucu açığa 
çıkan proteazlar ve toksik oksijen radikalleri endotel 
hücresinin zedelenmesini kolaylaştırır (Şekil 1). Ayrıca 
endotoksinin direkt etkisi veya sitokinlerin uyarımı ile 
tromboksan, prostoglandin ve lökotrienler gibi araşido-
nik asit metabolitlerinin salınması kapiller permeabilite 
artışına neden olur. Endotel hasarı, kapiller permeabilite 
artışı, kanın mikrosirkülasyonda göllenmesi, dolaşımda-
ki kan volümünün azalması şok ve organ yetersizliği ile 
sonuçlanır (Şekil 2).

Endotoksin ayrıca kompleman sistemini de aktive eder. 
Açığa çıkan C3a ve C5a bazofil ve mast hücrelerini uya-
rarak, histamin başta olmak üzere çoğu hipotansiyona 
neden olan vazoaktif bazı mediatörlerin salgılanmasına 
neden olur. C5a ayrıca nötrofillerin aktivasyonunu ve 
endotel hücrelere yapışmasını sağlar. Endotel hücresi 
tarafından salgılanan, daha önce endotel deprese eden 

faktör olarak bilinen nitrik oksit (NO) sepsisteki yaygın 
vazodilatasyondan sorumludur.

Endotoksin etkisi ile aktive olan sistemlerden biri de 
koagülasyon sistemidir. Sepsiste hücrelerden salınan 
sitokinlerin çoğu trombin yapımını uyarmakta, başlan-
gıçta ekstrinsik yol ve daha sonra faktör XII aktivasyo-
nu ile intrinsik koagülasyon sistemi aktive olmaktadır. 
Mikrovasküler yatakta fibrin trombüsleri oluşarak, organ 
yetersizliğine katkıda bulunur. Pıhtılaşma proteinlerinin 
tüketimi kanamaya yol açmakta, hastalarda hem kana-
ma, hem trombüs gelişimi birlikte görülmektedir. Diğer 
taraftan fibrin, plazmin tarafından parçalanarak fibrino-
lizise neden olmaktadır. Dissemine intravasküler koagu-
lasyon (DİK) olarak tanımlanan bu tablo sepsisteki kötü 
prognozun en önemli nedenlerinden biridir.2,3

Karşı �nflamatuvar Yanıt
Sepsiste ortaya çıkan aşırı inflamatuvar yanıt, zıt etki 
gösteren molekül, mediatör ve sitokinlerle dengelenme-
ye, düzenlenmeye çalışılır. Kontr-inflamatuvar sitokinle-

Nötrofil, lenfosit, endotel aktivasyonu, koagülasyon/komp-
leman sistemi aktivasyonu, adezyon molekülleri, prostag-
landin, nitrik oksid sentetaz, akut faz proteinleri, ateş

Antimikrobik etki, vazokonstriksiyon/vazodilatasyon

İnflamatuar hücrelerin mobilizasyonu ve aktivasyonu, 
makrofaj aktivasyonu

Vasküler endotel ve ekstrensek koagülasyon yolunun akti-
vasyonu, vazokonstriksiyon/vazodilatasyon

Sitokinler
 TNF-a, IL-1, IL-6, IL-18,
IL-12, IL-15, MIF, HMGB-1

Oksijen Radikalleri
Süperoksid ve hidroksil radikaller NO

Kemokinler
IL-8, MIP-1_, MIP-1_, MCP-1, MCP-3

Lipid Mediyatörler
Tromboksan A2, PAF, 
Prostaglandinler, Lökotrienler 
Doku faktörü (TF)

Şekil 1: Sepsis patogenezindeki mediatörler.3

Tablo 2: Sepsiste inflamatuvar mediyatörler.

Konak hücre
Proinflamatuvar

mediyatörler
Düzenleyici

mediyatörler
Anti-inflamatuvar

mediyatörler

Monosit/makrofaj
TNF-a, IL-1, IL-8, IFN-g, doku faktörü, 
prostonoidler, lökotrienler, PAF, NO

IL-6
IL-12

IL-1Ra
sTNFr
TGF-b

Nötrofiller integrin ekspresyonu, süperoksit, TNF-a IL-1
BPI,

defensinler,
asikloksiasilhidrolaz

Lenfositler IFN-g, TNF-a IL-12
IL-4, IL-10,

sIL-2r

Endotel hücresi selektin,VCAM, ICAM, NO, doku faktörü

Trombositler serotonin, prostonidler PDGF

Plazma
komponentleri

koagulasyon kaskadı, kompleman aktivasyonu,
bradikinin

CRP, LBP

BPI, bakteriyel/permebilite arttıran protein; CRP, C-reaktif protein; ICAM, hücre içi adezyon molekülü; IFN-g, interferon g; IL-1Ra, interlökin-1 
reseptör antagonisti; LBP, lipopolisakkarid bağlayan protein; NO, nitrik oksit, PAF, trombosit aktive eden faktör; PDGF, trombositten açığa 
çıkan büyüme faktörü; sIL-2r, solubl IL-2 reseptör; sTNFr, solubl TNF reseptör; TGF-b, transforming büyüme faktörü; TNF, tümör nekroz faktörü; 
VCAM, damar hücre adezyon molekülü.
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re örnek olarak solübl TNF reseptörleri ve IL-1 reseptör 
antagonistleri verilebilir. IL-10 anti-inflamatuvar sito-
kinlerin prototipidir. Bu yanıtlara ek olarak metabolik 
aktivitede belirgin bir artış (kortizol üretiminde artma, 
katekolamin salınımında artma), akut faz proteinlerinin 
indüksiyonu, endotel aktivasyonu, adezyon molekülleri-
nin artışı, prostanoidler ve trombosit aktive edici faktörün 
salınımı da meydana gelir (Tablo 3). Septik hastalarda 
bağışıklığın baskılanmasının önemli bir nedeni de len-
fosit apopitozudur. İlginç olarak lenfosit apopitozunda 
benzer artış yoğun bakımdaki septik olmayan hastalarda 
da görülür. Septik hastalar genellikle lenfopeniktir. Ek 
olarak bu hastalarda B ve CD4 lenfosit subgruplarında 
da azalma görülür. Septik hastaların önemli bir kısmında 
görülen T-hücre yanıtında azalma ve anerji, ilk başta or-
taya çıkan pro-inflamatuvar yanıtı dengelemeye yönelik 
aşırı bir karşı yanıttır (Tablo 4). Bu durum aynı zamanda 
daha sonra ortaya çıkabilecek organ yetersizliğinin geli-
şimine de neden olabilir. Değişik araştırmacılar, ortaya 
çıkan immünsüpresyonun önlenmesinin sepsis tedavi-
sinde bir rolü olabileceğini öne sürmüştür. Deney hay-
vanlarında çekal ligasyon ve delme sonrası ortaya çıkan 
sepsiste lenfosit apopitozunun önlenmesinin mortaliteyi 

azalttığı gösterilmiştir. İnterferon gama tedavisinin kulla-
nıldığı küçük bir çalışmada ise septik hastalarda nispeten 
daha iyi bir sağkalım elde edilmiştir.2,4

Septik Süreci Başlatan Mikrobiyolojik 
Etkenler
Lipopolisakkarid (LPS)’in septik süreci başlatabilmesi 
için konakçı hücrelerinde LPS-bağlayıcı protein (LBP) ve 
CD14 opsonik reseptörün varlığı gerekir. CD14 hücre 
membranında olduğu gibi (mCD14) dolaşımda da görü-
lebilir (sCD14). Hücre yüzeyinde CD14 reseptörü olma-
yan dendritik hücreler, fibroblastlar, düz kas hücreleri 
gibi hücreler sCD14 ile etkileşime girerek LPS ile uya-
rılır. sCD14 sağlıklı bireylerin serumlarında da vardır. 
Ancak sepsiste düzeyleri belirgin olarak artar. Deneysel 
modellerde CD14’e karşı geliştirilen antikorların septik 
şok mortalitesini azalttığı gösterilmiştir. CD14’ün keşfi 
ile konakçının LPS’ye olan yanıtı daha iyi anlaşılmış olsa 
da mCD14’ün hücre içine bir uzanımı yoktur. Dolayı-
sıyla LPS-LBP kompleksinin hangi yolla hücreleri aktive 
ettiğini açıklamak mümkün olmamıştır. Bu belirsizlik 
“Toll-like” reseptörler (TLR)’in keşfi ile ortadan kalkmış-
tır. Kısa zamanda birçok TLR bulunmuştur. Bakteriyel 
ve fungal kaynaklı birçok proteine karşı reseptörler ta-
nımlanmıştır (Şekil 3). TLR-4, LPS reseptörüdür. TLR-2 
esas olarak gram-pozitif hücre duvar yapılarını tanır. Tek 
bir TLR, tek bir mikrobiyolojik yapıya değil birden çok 
hatta farklı türdeki mikroorganizmalara karşı da reseptör 
görevini görür. TLR’lerdeki bu çeşitlilik aslında belli bir 
enfeksiyöz etkene karşı değişik olguların farklı yanıtlar 
vermesini de açıklayabilir.3,5,9

Sinyallerin Amplifikasyonu
Mikroorganizma ve konakçının ilk karşılaşmasından 
sonra doğal immün sistemde hümoral ve hücresel immü-
niteyi kapsayan yaygın bir aktivasyon başlar. Bu noktada 
mononükleer hücreler klasik pro-inflamatuvar sitokin-
leri salarak [interlökin (IL)-1, IL-6 ve TNF gibi] kilit rol 
oynar. TNF ve IL-1 inflamatuvar sitokinlerin prototipini 
oluşturur ve LPS’ye bağlı septik şok tablosunun oluşma-
sında son derece etkilidir. LPS ortaya çıkmasından 30 
ile 90 dakika içerisinde salınır ve ikinci sıra sitokinlerin, 
lipid mediatörlerin ve reaktif oksijen metabolitlerinin 

GM-CSF
IL-3 G-CSF

TNF-α

TNF-α
INF-_

INF-_
IL-10

IL-8IL-6

IL-1

IL-1

IL-2 IL-4 Antikor
T hücresi B hücresi

NK hücresi
Makrofaj

Kemik iliği

LPS yada
Anjiten

IL-6

IL-12

Şekil 2: Sepsis patogenezi.

Tablo 4: Sepsisli hastalarda immunsüpresyon 
nedenleri.

İnflamatuvar yanıttan (Th1), anti-inflamatuvar 
yanıta (Th2) kayış

Anerji

Apopitoza bağlı CD4T hücre, B hücre ve 
dendritik hücre kaybı

Makrofajlarda MHC Sınıf II ekspresyonunun 
azalması

Apopitotik hücrelerin immunsupresif etkisi

•

•

•

•

•

Tablo 3: Sepsiste sitokinler.7

Proinflamatuar
TNF-α

IL-1
IL-8
IL-6
PAF

Antiinflamatuar
IL-10
IL-4

sTNFR
IL-1 Ra
IL-13

Bacteria
l L

ipopro
tein

Doğal immun sistem aktivasyonu

Toll-Like reseptör agonistleri

TLR1
TLR2

TLR6
TLR2

TLR?
TLR2

TLR3
TLR4

TLR5
TLR9

Myco
plasm

al L
ipopeptid

e

Lepto
sp

ira
l L

PS

Vira
l d

sR
NA

Enteric
 bacteria

l L
PS

Bacteria
l F

lagellin

Bacteria
l D

NA

Şekil 3: Toll-Like reseptör agonistleri.9
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salınımına neden olur (Şekil 4). Anti-TNF veya anti-IL-1 
ajanların kullanımının sepsiste mortaliteyi önleyeme-
mesinin belki de en önemli nedeni bu konuda klinik 
çalışmaların yapılamamasıdır. Genellikle hastalar septik 
sürecin ileri safhalarında gelmektedir ve erken dönem-
de aktive olan bu sitokinlerin blokajı herhangi bir yarar 
sağlamamaktadır. “High Mobility Group B1 (HMGB1)”, 
makrofajlarda üretilen sitokin benzeri bir yapıdır ve TNF 
ve IL-1’e göre sepsisin daha geç evrelerinde ortaya çıkar. 
Bu yapının bloke edilmesi ile septik şoklu deneklerde 
mortalitede azalma gösterilebilmiştir.2-9

Endotel Disfonksiyonu
Sepsiste hedef organ damar endotelidir ve hemen hemen 
bütün mediyatörler damarlar üzerine etkilidir. Endotok-
sin, TNF-a, IL-1, PAF, lökotrienler, tromboksan A2 ve 
nitrik oksit (NO) endotel permeabilitesini artırır. Komp-
leman sisteminin aktivasyonu da endotel hasarı yapar. 
Komplemanın aktivasyonu, damar permeabilitesini 
direkt veya nötrofilleri aktive ederek indirekt yolla bo-
zar. Ayrıca degranülasyon esnasında nötrofillerden açıga 
çıkan toksik oksijen redikalleri ve lizozomal enzimler de 
endotel permeabilitesini artırır. Damar permeabilitesinin 
artması ve endotel hasarı, ekstravazasyon ve mikrotrom-
büslerin oluşumunu kolaylaştırır. Bir anatomik yerde 
yeterli endotel hasarı oluşunca, orada organ perfüzyonu 
bozulur ve organ yetersizliği gelişir2-9 (Şekil 5).

Koagülasyon Kaskadı
Son yıllarda sepsis fizyopatolojisinin aydınlatılmasında 
en önemli gelişme koagülasyon kaskadının sepsis süre-
cindeki öneminin anlaşılmasıdır. Sepsiste sitokinler ko-
agülasyonu tetikleyici bir etki gösterir. Bu tür hastalarda 
koagülasyon bozukluklarına sık rastlanır ve hastaların 
%30-50’sinde dissemine intravasküler koagülasyon gibi 
ileri dönem koagülasyon bozuklukları görülür. Koagü-
lasyon yolları, mononükleer ve endotel hücrelerindeki 
doku faktörü, LPS ve diğer mikrobiyolojik ürünler ta-
rafından aktive edilir. Doku faktörü daha sonra bir dizi 
proteolitik kaskadı aktive eder ve protrombin trombine 
dönüşür ve nihayetinde fibrinojenden fibrin oluşumuna 

INOS
Aktivasyonu

Lökosit
Adezyon

Aktivasyonu

Reaktif O2 ve
Proteaz
salınımı

Sitokin Salınımı
IL-1 IL-8

Lökosit Aktivasyonu

Endotel hasarı kapiller kaçış iskemi

Koagülasyon
Aktivasyonu

Mikrovasküler
Tromboz DİK

Kompleman
Aktivasyonu

Enfeksiyon Ajanları

Endotelin
Tromboxan A2
Lökotrienler

PAF

İntrarenal
Vazokonstriksiyon

NO
Üretimi

Sistemik
Vazodilatasyon

ÇOKLU ORGAN YETERSİZLİĞİ, ARDS, ŞOK

Şekil 5: Endotel disfonksiyonu.

LPS enjeksiyonundan sonraki saatler

LPS

Makrofajlar

Trombosis

İn�amasyon
Kemokinler

Sitokin kaskatı

T cell

NK cell

TNF IL-1 IL-2

INF-γ

Şekil 4: Sepsis immun sistemin aktivasyonu.3
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neden olur. Eş zamanlı olarak normal fibrinolitik me-
kanizmalarda da bir yetersizlik söz konusudur. Bunun 
en önemli nedeni plazminojen-aktivatör inhibitör tip 1 
(PAI-1)’in artmasıdır. Bahsedilen olaylar sonucunda fib-
rin yapımında net bir artış ve yıkımında da bir azalma 
söz konusudur. Böylece küçük kan damarlarında fibrin 

tıkaçlar oluşur. Doku perfüzyonu bozulur ve organ ye-
tersizliği gelişir.

Özellikle IL-1 ve IL-6 gibi proinflamatuvar sitokinler 
güçlü bir şekilde koagülasyonu tetikler. IL-10 monosit-
lerden doku faktörü salınımını inhibe ederek koagülas-
yonu düzenler. Sepsiste koagülasyonu tetikleyici diğer 
etkenler antitrombin, protein C ve doku faktörü gibi 
doğal olarak vücutta var olan antikoagülanların azalma-
sıdır. Bu doğal antikoagülanlar pıhtılaşmayı baskılama-
ları yanında antiinflamatuvar özellikleri ile de dikkati 
çeker. Bahsedilen doğal antikoagülanlar içinde protein C 
önemlidir. Endotel membran glikoproteini olan trombo-
modulin ile trombinin ortak bir kompleks oluşturması 
sonucu aktive olur. Aktive protein C (APC) oluştuktan 
sonra protein S’ye bağlanmadan önce endotel protein C 
reseptörü (EPCR)’nden ayrılır. Böylece faktör Va ve VIIIa 
inaktive, koagülasyon kaskadı bloke olur (Şekil 6). Yakın 
zamanda APC’nin EPCR’yi koreseptör olarak kullandığı 
bulunmuştur. Septik hastalarda APC düzeyleri düşüktür 
ve endotel kaynaklı trombomodulin ve EPCR düzeyleri 
de düşmüştür. Sonuç olarak koagülasyon ve enflamasyo-
nu azaltarak, fibrinolizisi artırarak sepsis tedavisine katkı 
sağladığı, APC replasmanının sepsis tedavisinde etkili 
olabileceği düşünülmektedir3,5,7,8 (Şekil 7).

Organ Yetersizliği Gelişimi
Sepsisteki bir hasta büyük olasılıkla çoklu organ yeter-
sizliği ile kaybedilir. Hastada tipik olarak önce tek organ 
yetersizliği gelişir. Daha sonra sepsis nedeni ortadan kal-
dırılmazsa çoklu organ yetersizliği gelişir. Hastaların yo-
ğun bakıma ilk geldiklerindeki organ disfonksiyonlarının 
şiddeti ve yoğun bakımdaki izleminde organ yetersizliği 
sayısı ile mortalite arasında yakın bir ilişki vardır. Eğer 
dört veya beş organ yetersizliği varsa, yapılan tedavinin 

Homeostazis

APC APC

Koagülasyon
En�amasyon

APC

Fibrinolizis

PAI-1 ve TAFI aktivasyonu 
inhibe eder
Endotelde plasminojen 
aktivatörleri stimüle eder

Faktör Va&VIlla’ı inhibe eder
Trombine bağlı 
en�amasyonu inhibe eder
Hücresel proen�amatuar 
sitokinleri azaltır
Trombin yapımını inhibe eder

Şekil 7: Aktive protein C’ nin hemostazis üzerine 
etkileri.

İn�amasyon

Koagülasyon

Fibrinoliz

Makrofailer
Enfeksiyon

Endotel hasarı

T TM

TF

PAI-1
TAFI t-PA

APC

Proin�amatuar
stokiner

Antiin�amatuar
stokiner

Activated
Protein C

APC

 İnhibisyon
 Stimulasyon
 Aktivasyon
T Trombin
TF Doku Faktörü
TM Trombomodülin
PAI-1 Plazminojen aktivatör inhibitör-1
t-PA Doku Tipi Plazminojen aktivatörü
TAFI Trombin başımlı �brinoliz
APC Aktive Protein C
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Şekil 6: Koagülasyon kaskadı.

Bakteriyel ürünler (LPS)

Sepsisde Kaskat Sistemi

Sepsis Ağır sepsis Septik �ok MODS İyileşme/Ölüm

Kompleman kaskadı
Doku faktörü salınımı
Akoagülasyon kaskadı
Fibrinotik baskılama

Nötro�l
aktivasyonu,
agregasyonu,
degranülasyonu,
Serbest oksijen
radikalleri ve
proteazların
salınımı

Araşidonik asit
Ürünlerinin salınımı
Tromboksan A2
Prostaglandinler
Lökotrienler

 T-hücrelerinden
 IL-2,INF-_
GM-CSF salınımı

Sitokin
Kaskadı
TNF-_
IL-1
IL-6
PAF

Trombosit
agregasyonu

Vasküler
Endotel hasarı

Makrofaj

Şekil 8: Sepsiste organ yetersizliği gelişimi.2
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türüne ve yoğunluğuna bakılmaksızın mortalite %90’ın 
üzerindedir. Organ yetersizliğinin patogenezinde birçok 
faktör etkilidir ve tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Yu-
karıda da belirtildiği gibi fibrin birikimine bağlı olarak 
mikrovasküler oklüzyon, doku eksüdasının birikimi ile 
oksijenizasyonun daha da bozulması ve trombosit akti-
ve edici faktör (PAF), histaminler ve prostanoidler gibi 
vazoaktif ajanların mikrovasküler homeostazisi bozması 
temel etkenler olarak görülebilir. Özellikle nötrofillerden 
salınan lizozomal enzimler ve serbest oksijen radikalleri 
dokuyu doğrudan hasara uğratır. Değişik etkilerle te-
tiklenen indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzimi nitrik 
oksit yapımını aşırı derecede arttırır. Aşırı nitrik oksit 
salınımı hem vasküler instabiliteye hem de miyokard 
depresyonuna neden olur. Sepsiste ortaya çıkan oksijen 
açığı ile sağ kalım doğrudan ilişkilidir. Dokuya oksijen 
sunumunu artıran her türlü girişim sağ kalımı da olum-
lu yönde etkiler. Bazen oksijen sunumu normal olsa da 
hücrelerin oksijeni kullanmalarında sorun olabilir. Bu 
aşamada artık mitokondriler oksijen kullanamaz hale 
gelmiştir2,10 (Şekil 8).

Sonuç
Sepsis yüksek mortalite, morbidite ve tedavi maliyetleri 
ile ciddi bir sağlık sorunudur. Ağır sepsisli hastalar (sep-
sis + akut organ disfonksiyonu), yüksek ölüm riski ta-
şırlar. Sistemik enflamasyon, koagülasyon ve bozulmuş 
fibrinolizis ağır sepsis hastalarında görülen bozulmuş 

homeostazisin ana bileşenleridir. Sepsis patofizyolojisi 
konusunda bilgilerimizin artmasıyla birlikte, araştırma-
cılar sepsis kaskadını kırabilecek yeni tedavi ajanları 
geliştirme şansı bulabileceklerdir.
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