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Öz
Amaç: Çalışmamızda gebelikte tütün dumanına maruz kalan anne sıçanların akciğer dokusunda meydana gelen değişiklikler
üzerine alfa lipoik asitin etkilerinin deneysel sıçan modeli üzerinde araştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Çalışmada 28 adet dişi Sprague-Dawley cinsi sıçanlar kullanıldı. Gebe sıçanlar; Kontrol grubu, Tütün dumanı (TD)
grubu, Tütün dumanı + Alfa lipoik asit (TD+ALA) grubu ve Alfa lipoik asit (ALA) grubu olmak üzere rastgele dört eşit gruba ayrıldı.
TD ve TD+ALA grubundaki sıçanlar çiftleşmeden önce sekiz hafta ve gebelik süresince günde iki saat tütün dumanına maruz
bırakıldı.
TD+ALA ve ALA grubundaki sıçanlara ise çiftleşmeden önce sekiz hafta ve gebelik süresince gün aşırı oral gavaj yolu ile 20 mg/kg
dozunda alfa lipoik asit verildi. Deneyin sonunda sıçanlar dekapite edilerek akciğer dokuları çıkarıldı ve histolojik, biyokimyasal ve
immünohistokimyasal metotlar uygulandı.
Bulgular: TD grubuna ait akciğer kesitlerinde inflamatuar hücre artışı, konjesyon, ödem, hemoraji gibi histopatolojik bulgular
gözlendi. ALA uygulamasıyla bu histopatalojik bulgularda istatistiksel olarak anlamlı oranda düzelmeler izlendi. TD grubunda VEGF
immünreaktivitesinin kontrol grubuna göre anlamlı artış gösterdiği, TD+ALA grubunda ise TD grubuna göre VEGF
immünreaktivitesinin anlamlı derecede azaldığı belirlendi. TD grubunda MDA değerlerinin kontrole göre anlamlı derecede arttığı,
TD+ALA grubunda ise TD grubuna göre anlamlı derecede azaldığı gözlendi.
Sonuç: Tütün dumanının gebe sıçan akciğerinde yol açtığı oksidatif hasarın, alfa lipoik asit tedavisinin antioksidan etkileri ile
kısmen engellendiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, tütün dumanı, alfa lipoik asit, akciğer, sıçan.
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Investigation of the Effects of Alpfa Lipoic Acid on Changes in Maternal Rat Lung
Caused by Tobacco Smoke Exposure in Pregnancy
Abstract
Objectives: The aim of our study was to investigate the effects of alpha lipoic acid on changes in the lung tissue of
mothers exposed to tobacco smoke during pregnancy on an experimental rat model.
Methods: In the study, twenty-eight Spraque-Dawley female rats were used. Rats were randomly divided into four
groups: Control, tobacco smoke (TS), tobacco smoke + alpha lipoic acid (TS+ALA) and alpha lipoic acid (ALA). Rats in
the TS and TS+ALA groups were exposed to tobacco smoke twice a day for one hour starting from eight weeks before
mating and during pregnancy. 20 mg / kg of ALA was administered to ALA and TS+ALA group via oral gavage. At the
end of the experiment, the rats were decapitated and lung tissues were removed and histological, biochemical and
immunohistochemical methods were applied.
Result: Histopathological findings such as inflammatory cell enlargement, congestion, edema, hemorrhage were
observed in lung sections of TS group. Statistically significant improvement was observed in these histopathological
findings with ALA application. VEGF immunoreactivity was significantly increased in TS group compared to control
group and VEGF immunoreactivity decreased significantly in TS + ALA group according to TS group. It was observed
that the MDA levels in the group of tobacco smoke increased with respect to the control, whereas those in the TS +ALA
group decreased significantly with respect to the TS group.
Conclusion: The oxidative damage caused by tobacco smoke in the pregnant rat lung was partially inhibited by the
antioxidant effects of alpha lipoic acid treatment.
Keywords: Pregnancy, tobacco smoke, alpha lipoic acid, lung, rat.

GİRİŞ
Çevresel tütün dumanı (ÇTD), iki solunan
sigara arasındaki bekleme süresinde açığa
çıkan ana akım dumanı ve yanan bir sigaranın
ucundan çıkan yan akım dumanından oluşur1.
Yapılan çalışmalarda yan akım dumanına
maruz
kalanlarda
polisiklik
aromatik
hidrokarbon (PAH), nitrozamin, aromatik amin,
karbonmonoksit (CO), nikotin ve amonyak gibi
toksik maddelerin daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir2,3.
ÇTD
maruziyetinin
sigara
içenlerdekine benzer şekilde vücutta hasar
oluşturduğu ve önlenebilir ölüm nedenleri
arasında üçüncü sırada yer aldığı bildirilmiştir4.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün raporunda, 15
yaş üzeri kadınlarda sigara içme sıklığının
dünyada %8, Türkiye’de ise %13,1 olduğu
rapor edilmiştir5,6. Gebelikte pasif içicilik
oranlarının ise oldukça yüksek olduğu, sigara
dumanı maruziyetinin hem anne sağlığını hem
de fetüs ve yenidoğan sağlığını olumsuz
etkilediği bildirilmiştir7,8.

Tütün dumanı serbest radikallerin kaynağıdır.
Artan serbest radikaller kronik obstrüktif
akciğer hastalığı (KOAH), idiopatik pulmoner
fibrozis (İPF), kronik bronşit, amfizem ve astım
gibi malign olmayan solunum hastalıklarıyla
ilişkilendirilmiştir9. Solunan tütün dumanı,
akciğer dokusunda azot ve reaktif oksijen
türlerinin üretilmesine ve bunu takiben
inflamatuar hücrelerin aktivasyonuna ve
endotelyal hasara yol açar4. Değişen vasküler
endotelyal
büyüme
faktör
(VEGF)
ekspresyonlarının akciğerlerde gözlenen bu
hasarlarla bağlantılı olduğu, akciğer kapiller
fonksiyonunu ve geçirgenlik artışını etkilediği,
akciğer tamiri ve yeniden modellenmesinde
önemli rol oynadığı ortaya koyulmuştur10.
Antioksidan kullanımının akciğer dokusundaki
VEGF
ekspresyonlarını
değiştirdiği
11.
bilinmektedir
Alfa lipoik asit (ALA) gibi
antioksidanların çeşitli dokularda peroksil ve
OH- radikalleri gibi birçok reaktif oksijen
türlerini süpürerek oksidatif stresi azalttığı ve
serbest
radikal
kaynaklı
histopatolojik
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tablonun iyileşmesine katkı sunduğu rapor
edilmiştir12.
Bu çalışmanın amacı; gebelikte tütün dumanına
maruz kalan anne sıçan akciğer dokularında
meydana gelen değişiklikler üzerine ALA’ nın
etkilerinin incelenmesidir.
YÖNTEMLER
Çalışma Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri
Etik Kurulu’nun 2017/23 toplantı sayılı kararı
gereğince etik yönden uygun bulunarak yapıldı.
Çalışmada FÜDAM’dan temin edilen ortalama
ağırlığı 160±10 gr olan 28 adet 6 haftalık
Sprague-Dawley cinsi dişi sıçanlar ile dişi
sıçanların gebe kalması için gerekli 28 adet
Sprague-Dawley cinsi erişkin erkek sıçanlar
kullanıldı. Her kafeste bir dişi sıçan ile bir
erişkin erkek sıçan olacak şekilde çiftleştirilme
gerçekleştirildi ve vajinal smearda spermin
gözlendiği tarih embriyonik 0. gün olarak kabul
edildi. Deney hayvanları FÜDAM hayvan
laboratuvarında deney süresince standart sıçan
pelet yemi ve musluk suyu ile 12 saat (07:0019:00) aydınlık-12 saat (19:00- 07:00) karanlık
periyodunda, 21±1˚C ortam sıcaklığında
beslendi. Gebe sıçanlar; Kontrol grubu, Tütün
dumanı (TD) grubu, Tütün dumanı + Alfa lipoik
asit (TD+ALA) grubu ve Alfa lipoik asit (ALA)
grubu olmak üzere rastgele dört eşit gruba
ayrıldı (n=7). TD ve TD+ALA grubundaki dişi
sıçanlar, çiftleşmeden önce sekiz hafta ve
gebelik süresince günde iki defa birer saat
tütün dumanına maruz bırakıldı. TD+ALA
grubundaki sıçanlara tütün dumanına ilaveten
20 mg/kg dozunda alfa lipoik asit gün aşırı oral
gavaj yolu ile verildi. ALA grubundaki sıçanlara
ise belirtilen süre boyunca sadece 20 mg/kg
dozunda alfa lipoik asit gün aşırı oral gavaj yolu
ile uygulandı13. Doğum ile birlikte bütün
uygulamalar durduruldu. Tüm gruplardaki
anne sıçanlar laktasyon dönemi bittikten sonra
ketamin (75mg/kg) ve xylazine (10mg/kg)
anestezisi altında dekapite edilerek, akciğer
dokuları çıkarıldı.
Deney Düzeneği ve Tütün Dumanının Verilmesi

Tütün
dumanı
uygulaması
150x50x50
boyutlarında kapağı üstten açılabilir şekilde
özel bir cam kafes içerisinde gerçekleştirildi. 10
gramlık tütünün yanması ile ortaya çıkan
duman, akvaryum hava pompası (AP-001
XİLONG Aquarium Air Pump, China) aracılığıyla
cam kafes içerisine verildi. Tütün dumanı
verilecek her bir gruba ait sıçanlar, ayrı
kafeslerde olacak biçimde bu düzenek
aracılığıyla deney süresi boyunca her gün 9:0010:00 ve 14:00-15:00 saatleri arası toplam iki
saat dumana maruz bırakıldılar.
Histolojik Takip ve Boyama
Histopatolojik değerlendirmeler için 24 saat
süre ile %10’luk formaldehit içerisinde fikse
edilen akciğer dokuları fiksasyon işleminin
ardından 24 saat boyunca çeşme suyu altında
yıkandı. Yıkanan dokular rutin histolojik takip
serilerinden geçirilerek parafin bloklara
gömüldü. Parafin bloklardan 5 μm kalınlığında
kesitler alındı. Elde edilen preparatlar
Hematoksilen-Eozin
ile
boyanarak
ışık
mikroskobu altında (Novel N-800M) incelenip
fotoğraflandı.
Değişiklikler
histopatolojik
durumlarına göre yok (0), hafif (1), orta (2) ve
şiddetli (3) olarak değerlendirilerek histoskor
tablosu çıkarıldı14.
İmmunohistokimyasal Boyama
Akciğer dokusunda VEGF immünreaktivitesinin
belirlenmesi
için,
soğutulmuş
parafin
bloklardan polilizinl
kesitler alındı. Ksilol ile deparafinizasyon ve
şeffaflaştırma işleminden sonra dokular azalan
dereceli alkol serilerinden geçirilip antigen
retrieval için sitrat tampon solüsyonunda pH:
6’da mikrodalga fırında (750W) 12 dakika
kaynatıldı. Endojen peroksidaz aktivitesini
önlemek için hidrojen peroksit bloker (TA-125HP Lot No: HP18180, Hydrogen Peroxide Block,
Thermo Scientific) ile muamele edildi. Zemin
boyasını engellemek için 5 dakika Ultra V Block
(TA-125-UB, Ultra V Block, Thermo Scientific)
uygulamasından sonra primer antikor (RB9031-P lot No: 9031P1505A, Polyclonal AntiVEGF Antibody) damlatılan dokular 60 dakika
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oda ısısında karanlık ve nemli ortamda inkübe
edildi. İnkübasyondan sonra dokular sekonder
antikor (TP–060-BN, Biotinylated Goat AntiPoliyvalent (anti-mouse / rabbit IgG), Thermo
Scientific) ile muamele edildi. Negatif kontrol
olarak kullanılan dokularda ise primer antikor
yerine PBS (Phosphate Buffered Saline)
kullanıldı, diğer basamaklarda herhangi bir
değişiklik yapılmadı. Mayer’s hematoksilen ile
zıt boyaması yapılan dokular PBS ve distile
sudan geçirilerek uygun kapatma solüsyonu ile
kapatıldı.
Hazırlanan
preparatlar
ışık
mikroskobunda (Novel N-800M) incelenerek
değerlendirildi
ve
fotoğraflandı.
İmmünohistokimyasal
boyanmanın
değerlendirilmesinde;
immünreaktivitenin
yaygınlığı (0.1: <%25, 0.4: %26-50, 0.6: %5175, 0.9: %76-100) ve şiddeti (0: yok, +0.5: çok
az, +1: az, +2: orta, +3: şiddetli) esas alınarak
histoskor tablosu oluşturuldu15.
Biyokimyasal Analiz
Dekapitasyondan sonra çıkarılan akciğer
dokuları serum fizyolojik ile yıkanıp -200oC’de
çalışma gününe kadar saklandı. Çözdürülen
doku örnekleri %1.15’lik KCl ile 1:100 oranında
(ağırlık/hacim)
sulandırılıp
homojenize
edildikten sonra, 3500 rpm’de 15 dakika
santrifüj edildi. Elde edilen süpernatantlarda
malondialdehit (MDA) tayini Placer metoduna
göre yapıldı16. Bu metodun temeli lipit
peroksidasyonu
sonucu
oluşan
aldehit
ürünlerinden biri olan MDA ile tiobarbitürik
asit (TBA)’in reaksiyonuna dayanmaktadır.
Reaksiyon sonucunda pembe renkli bir
kompleks oluşmakta ve çözeltinin absorbansı
532 nm’de spektrofotometrik olarak ölçülerek
lipit
peroksidasyonunun
derecesi
belirlenmektedir.
İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel analizler SPSS 22.0 (Statistical
Package for Social Sciences) paket programında
yapıldı. Veriler ortalama ± standart sapma
değerleri olarak sunuldu. p<0.05 değeri anlamlı
olarak kabul edildi.

Normal dağılım gösteren çoklu grupların
aralarındaki farklılıkları test etmek için Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulandı. İkili
karşılaştırmalar için ise Post-hoc Tukey testi
kullanıldı.
BULGULAR
Işık Mikroskobik Bulgular
Kontrol grubuna ait akciğer kesitlerinde bronş,
bronşiyol, alveol ve pulmoner interstisyum
yapıları normal olarak izlendi (Şekil 1). TD
grubuna ait akciğer kesitlerinde peribronşiyal,
interstisyel
ve
perivasküler
alanlarda
inflamatuar hücre artışı, hemorajik alanlar,
konjesyon, ödem, vasküler duvar kalınlığında
artış, bazı bronş ve bronşiyol epitellerinde
dejenerasyon
ve
bozulmalar,
alveoler
kanallarda genişlemeler ve bazı alanlarda
kollabe alveoller ile hiyalin membran
oluşumları izlendi (Şekil 2, 3, 4, 5). TD+ALA
grubuna ait akciğer kesitlerinde TD grubuna
göre
bütün
histopatolojik
bulgularda
istatistiksel olarak anlamlı azalma izlendi
(p<0.05). Bunun yanı sıra hiyalin membran
yapılarına rastlanmadı (Şekil 6, 7 ). ALA
grubuna ait akciğer kesitlerinde bronş,
bronşiyol, alveol ve pulmoner interstisyum
yapıları kontrol grubuna yakın şekilde normal
histolojik yapıda izlendi (p>0.05) (Şekil 8)
(Tablo I).
İmmünreaktive Bulguları
VEGF
immünreaktivitesi
için
yapılan
immünohistokimyasal
boyamanın
ışık
mikroskobu altında incelenmesi sonucu;
kontrol grubuna ait VEGF immünreaktivitesi
akciğer dokusunda bronş, bronşiyol ve alveol
epitellerinde, düz kas hücrelerinde ve
subepitelyal matriks hücrelerinde gözlendi
(Şekil 9, 10, 11, 12). TD grubunda, kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir artış
vardı (p<0.05) (Şekil 10). TD+ ALA grubunda
ise, TD grubu ile kıyaslandığında istatistiksel
olarak anlamlı bir azalma gözlendi (p<0.05)
(Şekil 11). ALA grubuna ait VEGF
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immünreaktivitenin kontrol grubuna yakın
olduğu gözlendi (p>0.05) (Şekil 12) (Tablo II).
Tablo 1: Akciğer dokusundaki histolojik değerlendirmelere ait histoskor tablosu
Kontrol

TD

TD+ALA

ALA

*p

Hemoraji

0,14±0,37

2,28±0,75a

1,28±0,48ab

0,28±0,48b

<0.05

Konjesyon

0,28±0,48

2,14±0,69a

1,14±0,37ab

0,28±0,48b

<0.05

İnfiltrasyon

0,00±0,00

2,85±0,03a

1,28±0,48ab

0,00±0,00b

<0.05

Ödem

0,00±0,00

2,14±0,69a

1,28±0,48ab

0,00±0,00b

<0.05

Vasküler duvar
kalınlığında artış

0,00±0,00

2,14±0,37a

1,42±0,53ab

0,00±0,00b

<0.05

Epitel dejenerasyonu 0,28±0,48

2,00±0,00a

1,14±0,37ab

0,28±0,48b

<0.05

Hiyalin membran

0,00±0,00

2,00±1,00a

0,00±0,00b

0,00±0,00b

<0.05

Kollabe alveol

0,00±0,00

2,42±0,53a

1,00±0,57ab

0,00±0,00b

<0.05

Değerler ortalama± standart sapma olarak verilmiştir.
grubuna göre karşılaştırıldığında
bTütün dumanı grubuna göre karşılaştırıldığında
* İstatistiksel anlamlılık (p<0.05)
aKontrol

Tablo 2: Akciğer dokusundaki VEGF
immünreaktivitesi
GRUPLAR

HİSTOSKOR
(yaygınlık x şiddet)

Kontrol

1,38± 0.12

TD

2,58±0.11a
0.17ab

TD + ALA

1,95±

ALA

1,26± 0.12b

*p

<0.05
<0.05
<0.05

Değerler ortalama± standart sapma olarak verilmiştir.
aKontrol grubuna göre karşılaştırıldığında
bTütün dumanı grubuna göre karşılaştırıldığında
* İstatistiksel anlamlılık (p<0.05)

Tablo 3: Akciğer dokusundaki MDA düzeyleri
GRUPLAR

MDA
(nmol/g doku)

Kontrol

68,681 ± 3,58

TD

93,616± 4,50a

<0.05

TD+ ALA

72,468 ± 3,87b

<0.05

ALA

67,570± 4,83b

<0.05

*p

Değerler ortalama± standart sapma olarak verilmiştir.
aKontrol grubuna göre karşılaştırıldığında
bTütün dumanı grubuna göre karşılaştırıldığında
* İstatistiksel anlamlılık (p<0.05)

Biyokimyasal Bulgular
Yapılan
değerlendirmelerde
lipit
peroksidasyonunun göstergesi olan MDA
düzeylerinin TD grubunda kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde arttığı belirlendi (p<0.05). TD+ ALA
grubunda ise TD grubuna göre anlamlı düzeyde
azalarak kontrol grubuna yakın düzeylerde
olduğu saptandı (p<0.05)
TARTIŞMA
Sigara dumanı toksik, mutajenik ve kanserojen
etki gösteren ve birçok hastalık için çevresel
risk faktörü oluşturan 4000’den fazla madde
içerir17. Etkili metabolik mekanizmalarla bu
maddeler aktif metabolitlere dönüştürülerek
DNA hasarına ve mutasyona sebep olur18.
Sigaranın gebelik boyunca kullanımı veya
maruziyeti birçok olumsuz sonuçlar doğurur.
Yapılan çalışmalarda sigaraya bağlı olarak
artan
oksidan
ve azalan
antioksidan
seviyelerinin tekrarlayan gebelik kayıplarıyla
ilişkili olduğu, meydana gelen oksidatif stresin
abortus,
preeklampsi
ve
gebelik
komplikasyonlarının patolojisinde rol oynadığı
ortaya koyulmuştur19,20.
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Şekil 4: Tütün dumanı grubuna ait akciğer doku
kesitindeki inflamatuar hücre artışı ( ), kollabe
alveoller ( ), perivasküler ödem ( ) ve epitelde
bozulma ( ) (H&E x20).

Şekil 1: Kontrol grubuna ait normal akciğer
histolojisi. (H&E x10).

Şekil 2: Tütün dumanı grubuna ait akciğer doku
kesitindeki hemorajik alanlar (⟶) , ödem ( ) ve
alveol kanallarında genişleme ( ) (H&E x10).

Şekil 5: Tütün dumanı grubuna ait akciğer doku
kesitindeki inflamatuar hücre artışı ( ), kollabe
alveoller ( ), perivasküler ödem ( ) ve vasküler
duvar artışı ( ) (H&E x20).

Şekil 3: Tütün dumanı grubuna ait akciğer doku
kesitindeki hemorajik alanlar ( ⟶) , konjesyon ( ),
hiyalin membran oluşumları ( ), epitel
dejenerasyonu ( ) (H&E x10).
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Şekil 6: Tütün dumanı+ALA grubuna ait akciğer
doku kesitinde inflamatuar hücre artışı ( ),
konjesyon ( ) ve alveol kanallarında genişleme
( ) (H&E x10).
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Şekil 7: Tütün dumanı+ALA grubuna ait akciğer
doku kesitinde inflamatuar hücre artışı ( ),
hemorajik alanlar ( ) ve perivasküler ödem ( )
(H&E x20).

Şekil 10: Tütün dumanı grubuna ait damar ve
bronşiyol düz kas hücrelerinde ( ), bronşiyol
epitel hücrelerinde (
), subepitelyal matrikste
( ) artmış VEGF immünreaktivitesi (x40).

Şekil 8: ALA grubuna ait akciğer doku kesiti.
(H&E x10).

Şekil 11: Tütün dumanı+ALA grubuna ait alveoler
epitel hücrelerinde ( ) VEGF immünreaktivitesi
(x40).

Şekil 9: Kontrol grubuna ait damar düz kas
hücreleri ( ) ve alveoler epitel hücrelerinde (
VEGF immünreaktivitesi (x40).

)
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Şekil 12: ALA grubuna ait bronşiyal düz kas
hücreleri ( ) ve epitel hücrelerinde ( ) VEGF
immünreaktivitesi (x40).
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Sigara dumanı serbest radikallerin kaynağıdır.
Serbest radikallerin, akciğerlerde inflamatuar
hücre birikimine neden olduğu, bu inflamatuar
hücrelerin ise litik enzimler ve serbest oksijen
radikalleri üreterek alveoler ve interstisyel
pulmoner yapı hasarına yol açabileceği
bildirilmiştir21. Ayrıca serbest radikaller
mikrovasküler
yapılara
hasar
vererek,
membran içeriğini ve transportunu değiştirir22.
Yapılan bir çalışmada tütün dumanı maruziyeti
sonucu
sıçanlara
ait
akciğer
damar
duvarlarında
kalınlaşma,
perivasküler
alanlarda lökositten zengin hücre infiltrasyonu,
peribronşiyal ve interstisyel inflamasyon,
vasküler konjesyon, alveoler bozulma ve
alveoler makrofaj sayısında artış bulguları elde
edilmiştir23. Çalışmamızda da tütün dumanı
grubuna ait akciğer kesitlerinde benzer
histopatolojik bulgular gözlenmiştir. Tütün
dumanı kaynaklı artış gösteren inflamatuar
hücrelerin serbest radikal üretimini daha da
arttırarak pulmoner ödeme neden olabileceği
ve pulmoner yapının hasarından sorumlu
olabileceğini düşünmekteyiz.
Gebelikte sigara dumanı maruziyeti oksijen
kaynağını sınırlayarak anne, fetüs ve yenidoğan
sağlığı için risk oluşturur24. Gebelik süresince,
tütün dumanındaki serbest radikaller, ağır
metaller, CO ve nikotin içeriği dokulardaki
iskemiyi güçlendirir25. Sigara dumanındaki CO,
oksijen transferine müdahale ederek oksijen
seviyesini azaltır ve dokuyu hipoksiye sokar.
Hipoksiyi takip eden iskemi ise hasara neden
olarak dokuyu patolojik bir sürece sokar. Sigara
dumanındaki majör maddelerden biri olan
nikotin ise damarlarda daralmaya yol açarak
dolaşım sistemini baskılayabilir, kan basıncını
ve hipoksiyi arttırabilir. Karaciğer, böbrek,
akciğer ve plasentadaki iskemik hasarlar
üzerine yapılan son araştırmalar oksijen türevi
serbest radikallerin, reperfüze hipoksik
dokularda büyük miktarlarda üretildiğini ve bu
radikallerin, hücre içi hasarların bir kısmından
sorumlu olduğunu ortaya çıkarmıştır26. Birden
fazla çalışmada sigara dumanının yol açtığı

vasküler değişikliklerin hipoksiyle uyarılan
pulmoner hipertansiyonla ilişkisi olduğu ve bu
değişikliklerin inflamasyonun neden olduğu
vasküler duvar hipertrofisinden kaynaklandığı
belirtilmiştir27,28. Çalışmamızda tütün dumanı
grubuna ait pulmoner vasküler duvar
kalınlığında artış olduğu gözlendi. Bu kalınlık
artışının tütün dumanı kaynaklı muhtemel
hipoksiye bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)
anjiogenezi stimüle eden, endotelyal hücrelere
özgü bir mitojendir. VEGF’ in akciğerlerde
alveollerden ve bronşiyollerden, havayolları
düz kas ve nötrofil hücrelerinden üretildiği
tespit edilmiştir29. Sigara dumanının akciğer
VEGF düzeylerine etki mekanizmasının
doğrudan değil de, hipoksi ve inflamasyona yol
açan etkileri ile açıklanabilir30. Oksidatif stres,
hipoksi veya inflamatuar sitokinler ile
anjiogenezin uyarılarak VEGF ve fibroblast
büyüme faktörü gibi anjiogenik faktörlerin
havayolu epitel ve düz kas hücrelerindeki
ekspresyonunu ve salınımını indüklediği, bu
faktörlerin damarlanma olayında, endotel
hücrelerin çoğalıp göç ederek yeni endotelyal
kanallar oluşmasını uyardığı bildirilmiştir31.
Dokudaki artan VEGF seviyelerinin akciğer
patofizyolojisinde rolü olduğu, pulmoner ödem
ve hemoraji gibi birçok yan etkiye yol açtığı
ortaya koyulmuştur32. Çalışmamızda tütün
dumanı grubuna ait kesitlerde VEGF
immünreaktivitesinin anlamlı oranda arttığı ve
bu artışın tütün dumanı kaynaklı artan
oksidatif stres kaynaklı olabileceği ve bilgilerle
uyumlu olarak tütün dumanının dokuda yol
açabileceği muhtemel hipoksiye bağlı olarak da
VEGF
reaktivitesinin
artabileceğini
düşünmekteyiz. Bu bulgular, VEGF etkisi ile
bozulan alveoler yapının ciddi akciğer
hastalıklarına yol açabileceğini, tütün dumanı
maruziyeti boyunca VEGF’nin aşırı üretiminin
pulmoner vasküler remodellenmesine katkı
sunduğunu düşündürmektedir.
Tütün dumanı ile oluşan oksidatif stres, çoklu
doymamış yağ asitlerinin oksidasyonuna ve
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akrolin, malondialdehid gibi reaktif karbonil
türlerinin üretimine yol açar33. Bu nedenle
sigara içenlerde peroksidasyon ürünü olan
serum
MDA
düzeyleri
yüksek
beklenmektedir34. Bu çalışmada da tütün
dumanı grubuna ait doku MDA değerlerinde
artış olduğu, böylelikle tütün dumanı kaynaklı
hasarların oksidatif stres kaynaklı olduğu
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra artan karbonil
türlerin, akciğerlerdeki makrofaj, fibroblast ve
epitel
hücrelerinden
VEGF
salınımını
indüklediği bildirilmiştir35. Bu bulgular da ROS
ve ɑ-ß-doymamış aldehitlerin işbirliği yaparak
VEGF
üretimini
arttırmasına
kanıt
niteliğindedir.
Ayrıca
VEGF’in
vasküler
geçirgenliği arttırarak akciğerlerde kandan
nötrofilleri içeren lökosit infiltrasyonuna
yardım
ettiği
ortaya
koyulmuştur36.
Çalışmamızda bu bilgilere uyumlu olarak
dokudaki artan VEGF seviyelerinin pulmoner
ödem ile artan inflamatuar hücrelerle ilişkili
olabileceği kanaatindeyiz.
Sigaraya bağlı olarak oksidatif streste artış
olduğu, oksidan/antioksidan dengesizliklerinin
görüldüğü, plazma antioksidan seviyelerinin
azaldığı bilinmektedir37. Diyetle aldığımız
endojen antioksidanların oksidatif stres
nötralizasyonuna yardım ettiği, oksidatif stres
indüklü patolojik anjiogenezi azalttığı, vasküler
patolojinin önlenmesine katkı sağladığı rapor
edilmiştir38. Diğer bir diğer çalışmada da
fenolik komponentlerin ve yeşil çaydaki
polifenollerin
VEGF
ekspresyonlarını
düşürerek
anjiogenezisi
inhibe
ettiği
39
bildirilmiştir .
Son
yıllarda
yapılan
çalışmalarda ALA’nın lipit peroksidasyonunu
inhibe ederek çeşitli dokularda potent
antioksidan olarak davrandığı vurgulanmıştır40.
Ayrıca ALA’nın mesane, göğüs, kolon, akciğer
gibi çeşitli kanser türleri üzerine etkisi
araştırıldığında çoğalan hücreleri, normal
hücrelere etki etmeden baskıladığı rapor
edilmiştir41.
Akciğer
kanserinin
ileri
evresindeki hastalarda ALA tedavisinin, T hücre

defektlerini
düzelttiği
ve
T
hücre
42
fonksiyonlarını arttırdığı tespit edilmiştir .
Çalışmamızda tütün dumanı maruziyetine bağlı
olarak artan VEGF’in angiogenezisi uyararak
kanser patogenezinde rol alan damarlanma
artışı için risk oluşturabileceği, ALA’nın ise
antioksidan özelliği ile artan VEGF üretimini
baskılayarak yeni damar oluşumunda önleyici
rol alabileceği kanaatindeyiz.
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