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ÖZET 

Bronkopulmoner Displazi (BPD) çocukluk çağının en sık kronik akciğer 

hastalığıdır. Günümüzde uygulanmakta olan birçok önleyici ve tedavi edici stratejilere 

rağmen, prematüre doğumların önlenmesi dışında etkin bir tedavi yöntemi yoktur. Bu 

çalışmanın amacı BPD rat modelinde doğal bir antioksidan olan L-karnitinin koruyucu 

etkisi olup olmadığını araştırmaktır. 

Otuz bir adet 3 günlük Sprague Dawley rat rastgele 4 gruba ayrıldı. Birinci grup 

(n=8) oda havasında tutuldu; bunlara hiperoksi uygulanmadı (kontrol grubu). Diğer 

grup (n=7) pleksiglas hood ile hayatın 4-14. günleri arasında 11 gün boyunca %80 

oksijene maruz bırakıldı (oksijen grubu). Geri kalan ratlara 3-14. günler arasında, gün 

aşırı intraperitoneal olarak L-karnitin (100 mg/kg, n=10 veya 200 mg/kg, n=6) 

enjeksiyonu yapıldı (LK100 ve LK200 grubu). L-karnitin grupları aynı zamanda oksijen 

grubundakilere benzer şekilde oksijene maruz bırakıldılar. Tüm ratlar 14. gün dekapite 

edildi. Akciğer dokuları, dokuların hangi gruba ait olduğunu bilmeyen bir patolog 

tarafından ışık mikroskobunda incelendi. Örnekler Polimorfonükleer Lökosit (PNL) 

infiltrasyonu, Mononükleer Lökosit (MNL) infiltrasyonu ve alveolar septal kalınlaşma 

açısından değerlendirildi. 

Oksijen grubunda PNL infiltrasyonu, MNL infiltrasyonu ve alveolar septal 

kalınlaşma kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha şiddetliydi (her bir parametre için 

p değeri 0,002). LK100 ve LK200 grubunda PNL infiltrasyon skoru, MNL infiltrasyon 

skoru ve alveoler septal kalınlaşma skoru oksijen grubuna göre daha düşük bulundu (p 

değerleri PNL infiltrasyon skoru için sırasıyla 0,001 ve 0,08; MNL infiltrasyon skoru 

için sırasıyla 0,002 ve 0,02; alveoler septal kalınlaşma skoru için 0,001 ve 0,006). L-

karnitinin farklı iki dozu ile istatistik olarak anlamlı derecede artan koruyucu bir etki 

gözlemlemedik. 

Bu çalışmanın sonuçları BPD rat modelinde L-karnitinin koruyucu etkisi 

olabileceğini düşündürmektedir. Sonuçlarımızı doğrulamak için ileri çalışmalar 

gereklidir. 
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ABSTRACT 

Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is the most common chronic lung disease in 

childhood. Despite of many preventive and theurapeutic strategies there is no effective 

treatment of BPD except the prevention of preterm births. The purpose of this study is 

to investigate whether L-carnitine, a natural antioxidant, has a protective effect in a rat 

model of BPD. 

Thirty one 3-day-old Sprague-Dawley rats were randomly divided into four 

groups. In the first group (n=8),  rats were kept in 21% oxygen (air) and not subjected to 

hyperoxia (control group). Another group (n=7) was exposed to 80% oxygen via 

plexiglas chambers for 11 consecutive days (4th-14th day of life) (oxygen group). In the 

remaining, L-carnitine (100 mg/kg, n=10 or 200 mg/kg, n=6) was injected 

intraperitoneally every other day on days 3-14 (LC100 group and LC200 group). The L-

carnitine groups also were exposed to hyperoxia in the same manner as in the oxygen 

group. All rats were sacrificed at 14th day of life and their lungs were sampled. The 

lung specimens were examined by a blinded pathologist using light microscopy. The 

specimens were evaluated for Polymorphonuclear Leucocyte (PNL) infiltration, 

Mononuclear Leucocyte (MNL) infiltration and alveolar septal thickening. 

PNL infiltration, MNL infiltration and alveolar septal thickening were 

significantly more severe in the oxygen group compared to control group (the p value 

for each parameter was 0.002). PNL infiltration score, MNL infiltration score and 

alveolar septal thickening score were found to be low in LC100 group and LC200 group 

compared to oxygen group (p values for PNL infiltration score were 0.001 and 0.08 

respectively; for MNL infiltration score were 0.002 and 0.02 respectively and for 

alveolar septal thickening score were 0.001 and 0.006 respectively). We did not observe 

statistically significant dose dependent increasing protective effect in two different 

doses of L-carnitine. 

The results of the present study suggest that L-carnitine may have a protective 

effect in a rat model of BPD. Further studies are needed to confirm the results of our 

study. 

Keywords: Bronchopulmonary dysplasia, L-carnitine, rat 
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KISALTMALAR 

 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

ATP : Adenozin Trifosfat 
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GST  : Glutatyon s-transferaz Enzimi 
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PDA : Patent Duktus Arteriyozus 

PNL : Polimorf Nükleer Lökosit 

RDS : Respiratuvar Distres Sendromu 

SOD  : Süperoksit Dismutaz Enzimi 

TKA : Trikarboksilik Asit 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Bronkopulmoner Displazi (BPD) oksijen ve mekanik ventilasyon tedavisi alan 

yenidoğan bebeklerin kronik akciğer sorunudur. İlk olarak 1967’de tanımlanmıştır (1). 

BPD Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde çocukluk döneminin en sık kronik akciğer 

sorunudur. Prematüre bebeklerin yaşam oranlarının artması ile ülkemizde de artan bir 

sorun haline gelmiştir. Prematüre bebeklerin yaklaşık %20-60’ını, bazı şiddetli solunum 

yetmezliği olan zamanında doğmuş bebeklerin de bir kısmını etkileyen sorundur (2). 

Artık günümüzde prematüre olarak doğan bebeklerin yaşam şansları artmakta ve ileri 

yaş gruplarında bu çocukları daha fazla görmekteyiz. Dolayısıyla ileri yaş dönemlerinde 

de solunum yolu hastalıkları için risk oluşturmaktadır. 

Günümüzde kabul edilen görüşe göre prematüre bebeklerin doğumdan itibaren 

28 gün süreyle oksijen tedavisi alması BPD tanısını koydurmaktadır (2). Birçok faktör 

gelişmemiş olan akciğerde potansiyel olarak zararlı etkilere sahiptir. Gelişmemiş 

akciğer dokusu üzerinde zararlı etkilerin başlangıç zamanı, maruz kalma süresi, 

yoğunluğu akciğer hasarının paterni üzerinde etkilidir. Yaygın akciğer hasarı, akciğer 

dokusundaki düz kas dokusunda hipertrofi, nötrofil infiltrasyonu ve parenkimal fibrozis 

gelişmemiş olan akciğer dokusunun yoğun olarak bozulduğunun bir işaretidir (3). 

Bronkopulmoner displazi gelişiminde suçlanan en önemli iki faktör mekanik 

ventilasyon ve oksijen tedavisidir. Mekanik ventilasyon uygulanması, akciğer 

dokusunda gerilmeye yol açarak proinflamatuvar sitokinlerin salınımına ve bu 

maddelerin ortama salınımı inflamatuvar hücre göçüne sonuçta interstisyel akciğer 

hasarına sebebiyet verir. İmmatür akciğer epitelinin yüksek miktarda oksijene maruz 

bırakılması ise serbest oksijen radikallerinin ortama salınımına ve sonuçta akciğer 

parankim zedelenmesine neden olur (2). Serbest oksijen radikalleri oluşması BPD 

patogenezinde oksidatif stresin rolü olduğunu göstermektedir. 

L-karnitin bütün memelilerde doğal olarak bulunan bir bileşiktir. Başlıca 

kaynağı diyet olmakla birlikte, vücutta lizin ve metyonin aminoasitlerinden sentezlenir. 

L-karnitin, beta oksidasyon yolu ile ATP üretimi için yağ asitlerinin mitokondrial 

taşınmasında esas kofaktördür. Bunun dışında açil grup alıcısı, osmoprotektan ve 

membran stabilizatörü olarak da görev alır (4-6). 
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L-karnitin, ansefalopati ile kardiyomyopatinin birlikte olduğu primer sistemik 

karnitin eksikliği, sekonder karnitin eksikliğine yol açan metabolik hastalıklar, 

kardiyovasküler hastalıklar, valproik asit toksisitesi gibi durumlarda tedavide 

kullanılmaktadır (5). 

Bununla birlikte önemli bir özelliği de antioksidan aktivite göstermesidir. 

Yapılan çalışmalarda serbest radikal temizleyici olduğu, yaşlanmada, aterosklerotik, 

hiperbilirubinemik ratlarda ve hiperkolesterolemik tavşanlarda antioksidan özellikleri 

gösterilmiştir (7,8). 

Çalışmadaki amacımız, oksijene maruz bırakılarak akciğerde oksidatif hasar 

oluşturulan ratlarda L-karnitinin koruyucu etkisi olup olmadığını araştırmaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Bronkopulmoner Displazi 

Prematürelerin kronik akciğer hastalığı olarak da bilinen BPD, çocukluk çağının 

en sık kronik akciğer hastalığıdır (2,3). İlk olarak Northway tarafından, 1967 yılında 

respiratuvar distres sendromlu prematüre bebeklerin mekanik ventilasyon ve oksijen 

tedavisi ile yaşatılması sonucu oluşan, şiddetli kronik akciğer hasarı olarak 

tanımlanmıştır (1). Yenidoğan biliminde tedavi ve bakım alanındaki gelişmeler 

(sürfaktan kullanımı, ventilasyon stratejilerinin iyileşmesi, yüksek frekanslı ventilasyon, 

inhale nitrik oksit gibi), birçok kritik prematüre ve term bebeğin yaşam oranlarının 

artması ile sonuçlanmıştır. Bu durum daha fazla bebeğin yaşamasına ve bu bebeklerde 

daha fazla BPD gelişimine neden olur. ABD’nde her yıl yaklaşık 10000 bebek BPD 

tanısı almaktadır (9). Yine Birleşik Devletler’de BPD çocukluk döneminin en sık kronik 

akciğer sorunudur (2,3). Sürfaktan ve diğer tedavi stratejilerinin kullanılmasına bağlı 

olarak hastalığın kendine özgü özelliklerinin değişmesi nedeniyle BPD’nin tanımı 

üzerine tartışmalar meydana gelmiştir. 

Northway, oksijen verilen ve ventilatörde takip edilen bu bebekleri klinik, 

radyolojik ve histopatolojik olarak değerlendirmiş ve BPD gelişiminde en önemli 

faktörün oksijen toksisitesi olduğunu söylemiştir (1). Gerçekte, BPD gelişimine sebep 

olan mekanizmalar karmaşıktır ve daha ileri araştırmalara gerek duyar. Prematürelik, 

oksijen toksisitesi, patent duktus arteriyozus (PDA), akciğer ödemi, genetik yatkınlık, 

enfeksiyon ve enflamasyon gibi faktörler kritik düzeyde önemli rol oynamasına rağmen, 

pozitif basınçlı ventilasyon uygulaması da BPD gelişiminde kritik faktördür (9). 

Günümüzde BPD tedavisinde birçok seçenek kullanılmakla birlikte halen etkin önleme 

tedavisi yöntemi bilinmemektedir. 

Tanım: Bronkopulmoner Displazi’nin Northway tarafından yapılan ilk tanımı 

klinik, radyolojik ve patolojik kriterlere göre yapılmış ve dört evreye ayrılmıştı. 

Yenidoğan bakımındaki gelişmeler ve sürfaktan kullanımı BPD’nin orijinal tanımındaki 

klinik ve radyolojik bulguların değişmesine sebep olmuştur. Buna göre yeni BPD olarak 

adlandırılan yeni tanımda 28 günden fazla oksijen almak kaydıyla, oksijen süresi ve 

miktarına göre hastalık 3 alt gruba ayrılır (Tablo 1) (10). 
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Tablo 1. Yeni Bronkopulmoner Displazi’de Tanı Kriterleri (10) 

Gestasyon yaşı <32 Hafta ≥32 Hafta 

Tanı zamanı En az 28 gün %21’den fazla 

oksijen almak kaydıyla 

Döllenmenin 36. haftasında 

veya taburcu edildiği sırada 

(hangisi önce gelirse) 

En az 28 gün %21’den fazla 

oksijen almak kaydıyla 

Doğum sonrası 28-56. günler 

arasında veya taburcu edildiği 

sırada (hangisi önce gelirse) 

Hafif BPD Döllenmenin 36. haftasında 

veya taburcu edildiği sırada 

(hangisi önce gelirse) 

oda havası solumakta 

Doğum sonrası 56. günde veya 

taburcu edildiği sırada (hangisi 

önce gelirse) 

oda havası solumakta 

Orta BPD Döllenmenin 36. haftasında 

veya taburcu edildiği sırada 

(hangisi önce gelirse) 

<%30 oksijen solumakta 

Doğum sonrası 56. günde veya 

taburcu edildiği sırada (hangisi 

önce gelirse) 

<%30 oksijen solumakta 

Ağır BPD Döllenmenin 36. haftasında 

veya taburcu edildiği sırada 

(hangisi önce gelirse) 

≥%30 oksijen solumakta 

ve/veya pozitif basınçlı 

ventilasyon ihtiyacı 

Doğum sonrası 56. günde veya 

taburcu edildiği sırada (hangisi 

önce gelirse) 

≥%30 oksijen solumakta 

ve/veya pozitif basınçlı 

ventilasyon ihtiyacı 

 

2.1.1. Görülme sıklığı 

Bronkopulmoner Displazi, çoğunlukla 30 haftanın ve 1500 gramın altındaki 

bebeklerde görülmektedir. Literatürde BPD sıklığı oldukça farklılık göstermekle 

birlikte, 1500 gram üzerindeki bebeklerde BPD sıklığı %5 civarındayken, 700 gramın 

altındaki bebeklerde %85 kadar yüksek olabilmektedir (11,12). ABD’nde her yıl 1500 

gramın altında yaklaşık 60000 bebek doğmakta ve bunların yaklaşık %20’sinde BPD 

gelişmektedir (3,13). Sıklık, gebelik yaşı ve doğum ağırlığı ile ters orantılıdır. BPD 

görülme sıklığının azaltılması, prematüre doğumların azaltılmasına bağlı gibi 

gözükmektedir. 



 

 

5 

2.1.2. Etyopatogenez 

Prematürelik: Mekanik olarak ventile edilen hastalarda BPD görülme sıklığı, 

gebelik yaşı ve doğum ağırlığı ile ters orantılıdır. BPD gebelik yaşı 32-34 haftadan 

büyük bebeklerde oldukça nadir görülmektedir (10-12,14). 

Genetik: Astım ve reaktif akciğer hastalığı fazla olan ailelerde BPD’nin daha 

sık görüldüğü, HLA-A2’nin BPD ile ilişkili olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir (2). 

İnflamasyon: BPD’nin oluşumunda kompleks bir inflamatuvar cevap söz 

konusudur. Bu cevabı oksijen, ventilasyon ve infeksiyonlar gibi ajanlar tetiklemektedir. 

BPD’li hastaların bronkoalveoler sıvı incelemelerinde nötrofil ve elastaz miktarlarının 

arttığı tespit edilmiştir. İnterstisyel fibrozis oluşumunu tetikleyen elastaz miktarındaki 

bu artış akciğer dokusundaki zedelenmenin en önemli göstergelerinden biridir (14-17). 

İnflamatuvar mediyatörler olarak bilinen interlökinler, lökotrienler ve platelet aktive 

edici faktörler bu hastaların akciğer dokularında yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Bu 

sonuçlar BPD tedavisinde steroidlerin yararlı olabileceklerini akla getirmektedir (14,18-

22). 

İnfeksiyon: Subklinik uterus içi enfeksiyonların erken memran rüptürü ve 

prematüre doğuma neden olduğu bilinmektedir. Perinatal infeksiyonlar BPD 

gelişiminde major risk faktörlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (9,23,24). 

Birçok çalışmada trakeada Ureaplasma urealiticum kolonizasyonu ile şiddetli 

respiratuvar yetmezlik ve BPD arasında ilişki olduğu ortaya konmuştur. Cassel ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada BPD’li bebeklerin trakeal aspirat sıvısında 

Ureaplasma urealiticum kolonizasyonu %82 olarak bulunmuşken, BPD’li olmayan 

bebeklerde bu oran %41 olarak bulunmuştur (25). Bunun yanında viral ve nozokomiyal 

enfeksiyonlar ile BPD arasında ilişki olduğu ve bu enfeksiyonlarda BPD sıklığının 

arttığı bildirilmiştir (10,24,26-28). 

Patent Duktus Arteriyozus ve Akciğer Ödemi: Duktus üzerinden oluşan sol-

sağ şant, akciğer kan akımını arttırırken, aynı zamanda interstisyel akciğer sıvısının 

artışına neden olur ve akciğer kompliyansını ve gaz alış verişini azaltır. Bu durum 

havayolu direncini arttırır ve sonuçta daha fazla mekanik ventilasyon ve oksijen 

kullanılmasına neden olur. Üstelik akciğer kan akımının artması akciğerlerde nötrofil 
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migrasyonunu ve aktivasyonunu da arttırır. Sol-sağ şant ile başlayan ve devam eden bu 

süreç BPD ile PDA arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır (26,29). 

Volütravma/Barotravma: Yüksek tidal hacimli ventilasyon uygulamasından 

kaynaklanan volütravma, ventilasyon ilişkili akciğer hasarını tanımlamak için en uygun 

terim olmasına rağmen, günümüzde pozitif basınçlı mekanik ventilasyona ikincil 

gelişen akciğer zedelenmesini tanımlamak için halen barotravma terimi 

kullanılmaktadır. Akciğerlerin aşırı gerilmesi kapiller endoteli, alveolar ve bronşial 

epitel ile bazal membranda yırtılmalara sebep olmaktadır. Deneysel çalışmalar mekanik 

travmanın alveoler alana sıvı kaçışına neden olarak proinflamatuvar ve inflamatuvar 

sitokin cevabının oluşmasına ve sonuçta akciğer hasarına yol açtığını göstermektedir 

(2,14,30). Bebekler ne kadar küçük ise o kadar fazla ventilasyon ve oksijen gereksinimi 

oluşurken, ventilasyon süresi uzamakta ve o kadar şiddetli akciğer hasarı oluşmaktadır. 

Bazı araştırmacılar BPD oluşumuna giden yolun en iyi tanımlamasının doğumda oluşan 

entübasyon ve ventilasyon gereksiniminin olduğunu göstermişlerdir (2). Doğumdan 

hemen sonra ventilasyon ihtiyacı gösteren bebeklerde nazal CPAP kullanılması ile BPD 

sıklığının azaldığı gösterilmiştir. Öte yandan prematüre bebeklerde fonksiyonel rezidüel 

kapasitenin korunamaması da akciğerde atelektazilerin oluşmasına ve BPD gelişimine 

neden olmaktadır. Bu sonuçlar entübasyondan mümkün olduğu kadar kaçınmak 

gerektiğini, akciğerde atelektazilere neden olmadan gerektiğinde nazal CPAP 

kullanmakla BPD riskinin en aza indirilebileceğini göstermektedir. 

Oksijen Toksisitesi: Klinik ve deneysel veriler, kronik akciğer hasarının 

patogenezinde oksijen toksisitesinin en önemli iki nedenden biri olarak rol oynadığını 

göstermektedir. Akciğer dokusunun yüksek miktarda oksijene maruz kalması ile akciğer 

dokusunda serbest oksijen radikalleri oluşur ve akciğer dokusuna lökositlerin göçü için 

elverişli ortam oluşturulmuş olur (9,14). Normalde canlı organizmada serbest oksijen 

radikallerinin üretimi ve antioksidan defans sistemleri arasında hassas bir denge vardır. 

Bu dengenin bozulması ile akciğer dokusunda hasarlanma oluşur. Serbest radikallerin 

ortamda fazla miktarda bulunması antioksidan defans sistemlerinin yeterli 

olmamasından da kaynaklanabilir (9). Hiperoksi, reperfüzyon ve inflamasyon gibi 

patolojik durumlar serbest radikal oluşumuna sebep olur. Ortamda oluşmuş olan serbest 

radikaller lipid peroksidasyonuna, mitokondriyal hasarlanmaya, protein 

denatürasyonuna ve nükleik asitlerin bozulmasına neden olurlar. 
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Prematüre bebekler serbest radikal hasarına daha hassas yapıya sahiptirler. 

Çünkü antioksidan enzim sistemlerinin gelişimi intrauterin hayatta gebelik haftasının 

ilerlemesi ile yeterli seviyelere ulaşır. Frank ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada 

antioksidan enzimlerin ileri gebelik haftasında fetüs akciğerinde yeterli seviyelere 

ulaştığını göstermişlerdir. Aynı zamanda serbest radikal temizleyici antioksidanlar da 

(vitamin E, askorbik asit, beta karoten, glutatyon, serüloplazmin) prematüre bebeklerde 

yetersizdir (9,14,31,32). 

Bronkopulmoner displazi oluşumunda serbest radikal hasarının etkili olduğunu 

göstermek amacı ile çeşitli klinik ve deneysel çalışmalar yapılmıştır. Ogihara ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, bir ürik asit oksidasyon ürünü olan allantoinin plazma 

konsantrasyonunun, hayatın ilk 48 saatinde BPD gelişen prematüre bebeklerde, 

gelişmeyenlere göre belirgin olarak arttığı gösterilmiştir (9,33). Pitkanen ve arkadaşları 

bir çalışmalarında, serbest radikallerin sebep olduğu ve lipid peroksidasyonunun dolaylı 

bir göstergesi olan solunum havasındaki pentan ve etan miktarının, hayatın ilk 

haftasında BPD gelişen prematürelerde gelişmeyenlere göre belirgin bir şekilde arttığını 

gösterdiler (9,34). Serbest oksijen radikallerinin akciğer üzerinde oluşturdukları hasarı 

önlemek amacıyla ratlara SOD ve katalaz verilmesi ile hücre hasarında azalma, akciğer 

hasarında azalma olduğu bazı araştırmacılar tarafından tespit edildi (9,35). Bazı 

araştırmacılar da genetik olarak vücutlarında fazla miktarda SOD oluşturulmuş ve 

yüksek oksijene maruz bırakılmış farelerin normal farelere göre daha fazla 

yaşadıklarını, yine genetik olarak SOD üretimi bozulmuş farelerin normal fareler ile 

karşılaştırıldıklarında kısa sürede öldüklerini tespit etmişlerdir (9,37,38). %60-100 

oksijen bulunan ortamda bırakılan ve bu sayede deneysel olarak BPD oluşturulan 

ratlarda melatonin, nitrik oksit, klaritromisin, montelukast, pentoksifilin, retinoik asit 

gibi kimyasalların antioksidan, antienflamatuvar, antiapoptotik, anjiyojenik 

özelliklerinden faydalanılarak oksijen radikallerinin olumsuz etkilerini ortadan 

kaldırmak veya azaltmaya yönelik çalışmalarda yapılmıştır (39-45). 

 

2.1.3. Önleme ve tedavi 

Bronkopulmoner displazi’de tedavi, önleme ile yakından ilişkilidir. Tedavi, 

hastalığın önlenmeye çalışılması ile başlayan bir süreçtir. 



 

 

8 

Nazik mekanik ventilasyon, nazal CPAP, oksijen, beslenme, bronkodilatörler, 

diüretikler, vitamin A, steroidler tedavide kullanılabilecek uygulamalardır. 

 

2.2. Serbest Radikaller 

Orbitallerinde bir veya daha fazla eşleşmemiş elektron ihtiva eden atom veya 

moleküllerdir. Elektronlar atomlar içerisinde orbital olarak bilinen bölgelerde en fazla 

iki tane olacak şekilde ve birbirlerine zıt konumda bulunmaktadırlar. Serbest radikaller 

üç yolla meydana gelir (9). 

Biyolojik sistemlerdeki en büyük radikal kaynağı oksijendir. Çünkü oksijen 

atomu orbitallerinde iki eşleşmemiş elektrona sahiptir. Oksijenin bu özelliği onun diğer 

serbest radikallerle kolayca reaksiyona girmesini sağlarken, radikal olmayan maddelerle 

ise daha yavaş reaksiyona girmesine neden olmaktadır. Oksijen atomu orbitallerindeki 

elektronların farklı dizilimi ile de süperoksit, peroksit ve singlet oksijen gibi radikallerin 

oluşumuna neden olur. Ayrıca serbest oksijen radikali oluşumunun anahtar maddeleri 

arasında oksijenin kendisi, süperoksit, hidrojen peroksit, geçiş metal iyonları ve 

hidroksil radikalleri de yer almaktadır (46). 

Serbest radikaller etkilerini özellikle canlı hücreler için yaşamsal öneme sahip 

olan DNA, yağlar ve proteinlere saldırarak gösterirler. Mitokondride oksijenli solunum 

sonucunda meydana gelen serbest radikallerin alveolar epitel tabaka ve DNA’ya zarar 

vererek yapısal ve metabolik çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olduğu 

düşünülmektedir (47,48). 

 

2.3. Antioksidan Savunma Sistemleri 

Canlılar serbest radikallerin zararlı etkilerini engellemek için hem hücre 

içerisinde hem de hücre membranında etki gösteren birçok mekanizma geliştirmişlerdir. 

Bu mekanizmalar gerek radikal üretimini engellemek gerekse oluşan radikallerin zararlı 

etkilerini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. İşte canlı organizmaların oluşturduğu bu 

sistem, antioksidan savunma sistemi veya kısaca antioksidanlar olarak bilinir. 

Antioksidanlar endojen ve ekzojen kaynaklı olarak ikiye ayrılmakla beraber serbest 
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radikal oluşumunu engelleyen ve mevcut radikalleri etkisiz hale getirenler veya 

enzimler ve enzim olmayanlar şeklinde de sınıflandırılabilmektedir (46). 

 

2.3.1. Primer antioksidanlar (Enzimler) 

Süperoksit Dismutaz (SOD) Enzimi, Katalaz (CAT) Enzimi, Glutatyon 

Peroksidaz (GPx) Enzimi, Glutatyon s-transferaz (GST) Enzimi, Glutatyon Redüktaz 

(GR) Enzimi, Myeloperoksidaz (MPx) Enzimi 

 

2.3.2. Sekonder antioksidanlar 

Glutatyon (GSH): Diğer Sekonder Antioksidanlar: A, E ve C vitaminleri vücut 

hücrelerinde serbest radikallerin meydana getirebileceği hasarları önleyerek hücrelerin 

normal işlevlerini sürdürmeleri ve bazı zararlı maddelerin etkilerinin azaltılmasında 

yardımcı olurlar (46). 

 

2.4. L-Karnitin 

L-karnitin, tüm memelilerde bulunan önemli bir endojen moleküldür (5). Başlıca 

kaynağı diyet (%75) olmakla birlikte %25’i karaciğer ve böbrekte lizin ve metiyoninden 

sentezlenir (4). Endojen olarak sentezlendikten sonra iskelet ve kalp kaslarına taşınır 

(49). Plazma veya dokularda serbest formda ya da yağ asitlerine bağlı olarak yani ester 

formunda (açil L-karnitin, propiyonil L-karnitin, Palmitoil L-karnitin) bulunur (5). 

Vücutta L-karnitin, esterleri ile birlikte total L-karnitin havuzunu oluşturur. Açil L-

karnitin vücutta en yaygın dağılım gösteren esteridir. L-karnitin gibi o da beyinde ve 

özellikle hipotalamusta yüksek düzeylerde bulunur (4). 

L-karnitinin asıl görevi uzun zincirli yağ asitlerini mitokondriye taşımak ve beta 

oksidasyon ile ATP üretimini sağlamaktır (4-6). Bunun dışında hücresel, özellikle de 

mitokondriyal ve peroksizomal metabolizmada önemli rolleri vardır (4,50). L-

karnitinnin fizyolojik rolleri Tablo 2’de özetlenmiştir. 
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Tablo 2. L-Karnitinin Fizyolojik Rolleri (4,50) 

Yağ asidi Açil CoA’yı beta oksidasyon için mitokondri membranından geçirmek 

Pirüvat ve dallı zincirli ketoasitlerin oksidasyonunu kolaylaştırmak ve birikimlerini 

önleyerek hücreleri Açil CoA’ların membran destabilize edici etkisinden korumak 

Yağ asidi metabolizması  ve ketogenezisin düzenlenmesi 

Dallı zincirli aminoasit oksidasyonuna  yardım 

Peroksizomal beta oksidasyon ile ortaya çıkan açil köklerini yeniden oksidasyon için 

peroksizomdan mitokondriye taşımak 

Aerobik glikolizin aktivasyonu 

Solunum zincir fonksiyonlarının uyarılması 

Membran stabilizasyonu 

Sentez için asetil grup vericisi (asetil kolin sentezi gibi) 

Antioksidan etki 

 

L-karnitin, karbonhidrat ve aminoasit metabolizmasını da etkiler. Pirüvat 

dehidrogenaz aktivitesini arttırarak trikarboksilik asit (TKA) siklusuna giren pirüvat 

miktarını artırır (4). Metabolik rollerine ilaveten L-karnitin ve açil L-karnitin 

nöroprotektif, nöromodülatör ve nörotrofik etkilere sahiptir. L-karnitinin nöroprotektif 

etkilerinin bir kısmı nörotrofik etkileri ile ilişkilidir. İn vivo ve in vitro çalışmalarda 

nöron rejenerasyonunu hızlandırdığı gösterilmiştir (4). 

L-karnitin, beyinde asetilkolin sentezi için gerekli asetil gruplarının kaynağıdır 

(4). L-karnitin nöronlarda asetil kolin sentezine asetil grup transferi yaparken sinyal ileti 

yolları ve gen ekspresyonunu da etkiler. L-karnitin, açil karnitin translokaz ve karnitin 

açil transferaz aracılığıyla uzun zincirli yağ asitlerinin peroksizomal oksidasyonunda 

önemli bir kofaktördür (6). 

Karnitin eksikliğinde astrosit stoplazmasında şişme, mitokondride genişleme ve 

beyaz cevherde miyelin bozukluğu,makrofaj ve lenfosit infiltrasyonu oluşur (4,71). 

Çoğu patolojik durumda serbest radikal oluşumu ve daha sonra mitokondrial 
fonksiyonlarda bozulma ile enerji eksikliği ortaya çıkmaktadır. Beyin travması, iskemi, 
hipoglisemik zedelenme gibi nörodejeneratif olaylarda bu mekanizma sorumlu gibi 
gözükmektedir. Yapılan çalışmalarda hem L-karnitin hem de açil L-karnitin;  iskemi, 
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hipoksi, yaşlanma, alkol, travmatik zedelenme gibi olaylardaki metabolik stres 
süresince koruyucu etki göstermiştir (4). 

L-karnitinin önemli bir özelliği de antioksidan aktivite göstermesidir (50). Yaşa 
bağlı oksidatif zedelenme ve mitokondriyal bozukluk, L-karnitin verilmesi ile 
düzelmektedir (4). Yapılan çalışmalarda serbest radikal temizleyicisi olduğu (7) ve 
hücreleri ROT’den koruduğu (7,8); yaşlanmada (51), aterosklerotik ratlarda (52) ve 
hiperkolesterolemik tavşanlarda (53) antioksidan özellikleri gösterilmiştir. L-karnitin 
sitozolden mitokondriye serbest yağ asitlerini taşır. Serbest yağ asitleri beta oksidasyon 
ile Açil Coa’ya dönüşür. Açil Coa da TKA siklusuna girer. Bu reaksiyonda elektron 
transport zinciri ve oksidatif fosforilasyon sırasında fazla miktarda oksijen tüketilerek 
ATP sentezlenir. TKA siklusu sonunda oksijen suya indirgenir. Böylelikle oksijen 
konsantrasyonu ve sonuçta radikal oksijen türevlerinin üretimi azalır (49). 

L-karnitinin mitokondrial bir enzim olan süksinat dehidrogenaz üzerinde ve 3-
NPA (3-nitropropionic acid) aracılı nörotoksisteye karşı, CAT ve SOD enzim 
aktiviteleri üzerinde koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. Antioksidan defans sistemi 
başlıca 3 enzimden (GPX, CAT ve SOD) oluşur. L-karnitin bu enzimleri korur ve yaşla 
ilişkili değişikleri normale döndürmede çok etkilidir. Dahası serbest radikallerin neden 
olduğu yaş ile ilişkili hastalıkları azalttığı söylenmektedir. Ek olarak açil L-karnitinin 
yaşlı hayvanlarda öğrenme kapasitesini artırdığı, Alzheimer gibi nörodejeneratif 
hastalıkların semptomlarını azalttığı ve beyinde iskemi ve reperfüzyon sonrası oluşan 
nörolojik zedelenmeyi düzelttiği gösterilmiştir (49). 

L-karnitinin fizyolojik rolleri yanında daha çok tedavide medikal bir ajan olarak 
kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ensefalopati ve kardiyomiyopatinin birlikte 
bulunduğu primer sistemik karnitin eksikliği [karnitin palmitoil transferaz (CPT I veya 
CPT II) enziminin genetik eksikliğine bağlı] ve organik asidemiler, kalıtsal yağ asidi 
oksidasyon bozuklukları, mitokondrial β oksidasyon defektleri, üre siklus defektleri, 
AIDS, kronik hemodiyaliz, sodyum valproat veya pivalik asit içeren antibiyotiklerle 
tedavi gibi sekonder karnitin eksikliğine yol açan durumlarda tedavide kullanılmaktadır 
(5). L-karnitin oral veya intravenöz verilebilir (50). 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

3.1. Deney Hayvanları 

Çalışma için hayvan çalışmaları için oluşturulan etik komiteden onay alındı. 

Çalışmamızda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nden temin edilen Sprague Dawley ratlar kullanıldı. Ratlar doğumdan sonra 

annelerinin yanında oda sıcaklığında deneyin yapılacağı doğum sonrası 3. güne kadar 

bekletildi. 

 

3.2. Deneylerde Kullanılan Kimyasallar 

Çalışmamızda Oksijen, L-karnitin (Carnitene® amp), Tiyopental sodyum 

(Pentothal® flakon) kullanıldı. 

 

3.3. Deney Gruplarının Oluşturulması 

Deneyde 4 grup oluşturuldu. Her bir grupta 10 rat bulunmaktaydı. Deney 

sırasında bazı ratların ölmesi nedeniyle farklı sayıda ratlarla deney tamamlandı. 

Oksijen grubu: Bu gruptaki ratlara doğumdan sonra 4. günden itibaren 14. güne 

kadar her gün pleksiglas hood ile 23 saat boyunca %80 oksijen solutularak hiperoksi ve 

bir saat boyunca oda havasında tutularak rölatif hipoksi oluşturuldu. Ortamdaki oksijen 

yoğunluğu günde üç defa kontrol edildi. 

Kontrol grubu: Oda havasında annelerinin yanında tutulan bu ratlar kontrol 

grubunu oluşturdu. Kontrol grubu ratlar hiperoksiye maruz bırakılmadı. 4. gün 

intraperitoneal serum fizyolojik enjeksiyonu yapıldı. 

LK100 grubu: Bu gruptaki ratlara doğumdan sonra 3. günden itibaren 14. güne 

kadar L-karnitin 100 mg/kg dozunda ve intraperitoneal olarak günaşırı verildi. Bu 

ratlara 4. günden itibaren oksijen grubundaki ratlara uygulanan şekil ve dozda oksijen 

ve oda havası solutuldu. Ortamdaki oksijen yoğunluğu günde üç defa kontrol edildi. 

LK200 grubu: Bu gruptaki ratlara doğumdan sonra 3. günden itibaren 14. güne 

kadar L-karnitin 200 mg/kg dozunda ve intraperitoneal olarak günaşırı verildi. Bu 
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ratlara 4. günden itibaren oksijen grubundaki ratlara uygulanan şekil ve dozda oksijen 

ve oda havası solutuldu. Ortamdaki oksijen yoğunluğu günde üç defa kontrol edildi. 

 

3.4. Deneyin Sonlandırılması 

Ratlara doğum sonrası 3-14. günler arasında deney protokolü uygulandı. 14. 

günde deney protokolü sonlandırıldı. Deney protokolü sonlandırıldıktan sonra ratlar 

intraperitoneal olarak enjekte edilen 200 mg/kg/doz tiopental sodyum ile öldürüldü ve 

dekapite edildi. Daha sonra torakotomi yapılarak her iki akciğer dokusu % 10’luk 

formaldehit solüsyonu içerisine alınıp tespit edildi ve patoloji laboratuvarına gönderildi. 

 

3.5. Mikroskobik İnceleme İçin Preparatların Hazırlanması 

Patolojiye alınan akciğer dokuları takip işlemine tabi tutuldu. Daha sonra akciğer 

dokuları parafin bloklara gömüldü. Parafin bloklardan patolojik inceleme için 3 

mikronluk kesitler ile preparatlar hazırlandı. Preparatlar hematoksilen-eozin ile boyandı. 

Dokuların hangi gruba ait olduğunu bilmeyen bir patolog tarafından ışık mikroskobunda 

çeşitli büyütmelerde patolojik incelemeye tabi tutuldu. 

 

3.6. Dokuların Değerlendirilmesi 

Değerlendirme için her iki akciğer dokusundan kesitler hazırlandı. Hazırlanan 

her bir preparatta 30’ar alan tarandı. Preparatlar polimorfonükleer lökosit (PNL) 

infiltrasyonu, mononükleer lökosit (MNL) infiltrasyonu ve fibrozis açısından 

değerlendirildi. 

Değerlendirmede, PNL ve MNL infiltrasyonu ve fibrozis için ayrı ayrı skorlama 

yapıldı. PNL ve MNL infiltrasyonu yok ise 0, hafif ise 1, orta ise 2 ve şiddetli ise 3 

olarak skorlandı. Fibrozis yok ise 0, hafif ise 1, orta ise 2 ve şiddetli ise 3 olarak 

skorlandı. 
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3.7. İstatistiksel Değerlendirme 

Elde edilen veriler SPSS 11.0 bilgisayar programı ile istatistiksel olarak analiz 

edildi. Histolojik değerlendirme skorları Ki kare ve Fisher’s exact testleri kullanılarak 

analiz edildi. İstatistiksel olarak p < 0,05 olan değerler anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

 

Tablo 3. Gruplarda PNL İnfiltrasyon Skorları 

Gruplar PNL infiltrasyonu 

 Yok (0) Hafif (1) Orta (2) Şiddetli (3) 

1.Oksijen grubu (n=7) 0 0 6 1 

2.Kontrol grubu (n=8) 6 2 0 0 

3.LK100 grubu (n=10) 0 9 1 0 

4.LK200 grubu  (n=6) 0 3 3 0 
p değeri     
1-2     0,002    
1-3     0,001    
1-4     0,08     
2-3     0,003    
2-4     0,01     
3-4     0,07     

 

Tablo 3’de grupların PNL infiltrasyon skorları verilmiştir. Oksijene maruz 

bırakılan ratlarda orta (6 rat) veya şiddetli (1 rat) PNL infiltrasyonu gözlenirken, kontrol 

grubu ratların 6 tanesinde (%75) PNL infiltrasyonu yok ve 2 tanesinde (%25) hafif PNL 

infiltrasyonu mevcuttu. Buna göre oksijen grubunda PNL infiltrasyonu kontrol 

grubundan belirgin olarak daha şiddetliydi ve iki grup arasında PNL infiltrasyon şiddeti 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0,002). Oksijenin yüksek 

konsantrasyonlarda kullanılması PNL infiltrasyonunu arttırmaktadır. LK100 grubundaki 

ratların tamamına yakınında (9 rat) hafif PNL infiltrasyonu gözlenirken 1 ratta orta 

derecede PNL infiltrasyonu mevcuttu. LK100 grubunda PNL infiltrasyon şiddeti 

oksijen grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıştı (p=0,001). LK200 

grubundaki ratların yarısında (3 rat) hafif, yarısında (3 rat) orta  derecede PNL 

infiltrasyonu vardı. Oksijen grubu ile karşılaştırıldığında LK200 grubundaki PNL 

infiltrasyon şiddetinde azalma olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu 

(p=0,08). 
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L-karnitin kullanılan her iki dozda da PNL infiltrasyon şiddetini azaltmış 

olmakla birlikte, infiltrasyon skorları yine de kontrol grubuna göre anlamlı derecede 

yüksek kalmıştır (kontrole göre LK100 için p=0,003 ve LK200 için p=0,01). 

 

Tablo 4. Gruplarda MNL İnfiltrasyon Skorları 

Gruplar MNL infiltrasyonu 

 Yok (0) Hafif (1) Orta (2) Şiddetli (3) 

1.Oksijen grubu (n=7) 0 0 3 4 

2.Kontrol grubu (n=8) 6 2 0 0 

3.LK100 grubu (n=10) 0 8 2 0 

4.LK200 grubu  (n=6) 0 4 2 0 

p değeri     
1-2     0,002     
1-3     0,002     
1-4     0,02     
2-3     0,003     
2-4     0,001     
3-4     0,05     

 

Tablo 4’de grupların MNL infiltrasyon skorları verilmiştir. Oksijene maruz 

bırakılan ratlarda orta (3 rat) veya şiddetli (4 rat) MNL infiltrasyonu gözlenirken, 

kontrol grubu ratların 6 tanesinde (%75) MNL infiltrasyonu yok ve 2 tanesinde (%25) 

hafif MNL infiltrasyonu mevcuttu. Buna göre oksijen grubunda MNL infiltrasyonu 

kontrol grubundan belirgin olarak daha şiddetliydi ve iki grup arasında MNL 

infiltrasyon şiddeti açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0,002). 

Oksijenin yüksek konsantrasyonlarda kullanılması MNL infiltrasyonunu arttırmaktadır. 

LK100 grubundaki ratların büyük çoğunluğunda (8 rat) hafif MNL infiltrasyonu 

gözlenirken 2 ratta orta derecede MNL infiltrasyonu mevcuttu. LK100 grubunda MNL 

infiltrasyon şiddeti oksijen grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıştı 

(p=0,002). LK200 grubundaki ratların üçte ikisinde (4 rat) hafif, üçte birinde (2 rat) orta 

derecede MNL infiltrasyonu mevcuttu. Oksijen grubu ile karşılaştırıldığında LK200 

grubundaki MNL infiltrasyon şiddetinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma vardı 

(p=0,02). 
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L-karnitin, kullanılan her iki dozda da MNL infiltrasyon şiddetini azaltmış 

olmakla birlikte, infiltrasyon skorları yine de kontrol grubuna göre anlamlı derecede 

yüksek kalmıştır (kontrole göre LK100 için p=0,003 ve LK200 için p=0,001). 

 

Tablo 5: Gruplarda Alveoler Septal Kalınlaşma (Fibrozis) Skorları 

Gruplar Alveoler Septal Kalınlaşma (Fibrozis) 

 Yok (0) Hafif (1) Orta (2) Şiddetli (3) 

1.Oksijen grubu (n=7) 0 0 1 6 

2.Kontrol grubu (n=8) 7 1 0 0 

3.LK100 grubu (n=10) 0 9 1 0 

4.LK200 grubu  (n=6) 0 4 2 0 
p değeri     
1-2     0,002    
1-3     0,001    
1-4     0,006    
2-3     0,001    
2-4     0,005    
3-4     0,2     

 

Tablo 5’de grupların alveolar septal kalınlaşma (fibrozis) skorları verilmiştir. 

Oksijene maruz bırakılan ratların tamamına yakınında (6 rat) şiddetli veya orta (1 rat) 

fibrozis gözlenirken, kontrol grubu ratların hemen tamamında (7 rat) fibrozis yok ve 1 

tanesinde hafif fibrozis mevcuttu. Buna göre oksijen grubunda fibrozis kontrol 

grubundan belirgin olarak daha şiddetliydi ve iki grup arasında fibrozis açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0,002). Oksijenin yüksek 

konsantrasyonlarda kullanılması fibrozisi arttırmaktadır. LK100 grubundaki ratların 

%90’ında (9 rat) hafif fibrozis tespit edilirken 1 ratta orta derecede fibrozis saptandı. 

LK100 grubunda fibrozis skoru oksijen grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede azalmıştı (p=0,001). LK200 grubundaki ratların üçte ikisinde (4 rat) hafif, üçte 

birinde (2 rat) orta derecede fibrozis mevcuttu. Oksijen grubu ile karşılaştırıldığında 

LK200 grubundaki fibrozis skorunda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma vardı 

(p=0,006). 



 

 

18 

L-karnitin, kullanılan her iki dozda da fibrozis skorunu azaltmış olmakla birlikte, 

fibrozis skorları yine de kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek kalmıştır 

(kontrole göre LK100 için p=0,001 ve LK200 için p=0,005). 

 

 

 
 
Resim 1: Ratların akciğer dokularının ışık mikroskobisi görüntüleri (hematoksilen-eozin, 
×100). A. Kontrol grubu (oksijen almayan ratlar). B. LK100 grubu (100 mg/kg L-
karnitin+oksijen grubu). C. LK200 grubu (200 mg/kg L-karnitin+oksijen grubu). D. Oksijen 
grubu. 
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5. TARTIŞMA 

Bronkopulmoner Displazi; sürfaktan tedavisi, nitrik oksit uygulaması ve yüksek 

frekanslı ventilasyon gibi prematüre bakım ve tedavisindeki teknolojik ve bilimsel 

gelişmelere rağmen, prematüre bebeklerde halen çok önemli bir morbidite nedenidir. 

Günümüzde uygulanmakta olan birçok önleyici ve tedavi edici stratejilere rağmen, 

prematüre doğumların önlenmesi dışında etkin bir tedavi yöntemi yoktur. 

BPD etyopatogenezinde çok sayıda farklı ve karmaşık faktörler yer aldığından, 

tedavide çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Barotravma ve volütravmayı azaltmak 

amacıyla nazik ventilasyon şekilleri, inflamasyona yönelik olarak sistemik ve inhale 

steroidler, prematüre bebeklerde eksik olması ve antioksidan özellikleri nedeniyle 

vitamin A, sıvı fazlalığı ve PDA ile ilişkisi nedeniyle diüretikler, düz kas hipertrofisi 

nedeniyle bronkodilatatör ajanlar, Ureaplasma urealiticum enfeksiyonuna yönelik 

olarak makrolid tedavisi halen kullanılmakta olan değişik tedavi yöntemleridir. Bunların 

dışında bir antioksidan enzim olan süperoksid dismutaz, glutatyon havuzunu arttırmak 

amacı ile N-asetil sistein, oksidatif strese yol açan ksantin oksidaz inhibitörü 

allopurinol, serbest radikal temizleyici, antioksidan güçlendirici ve prooksidan 

enzimleri inhibe edici etkisiyle melatonin, serbest radikal temizleyici ve 

antienflamatuvar etkisi nedeniyle vitamin E, serbest radikal kaynağı sitokrom P450 

inhibitörü olarak simetidin, bir solunum stimülanı olan kafein, akciğer gelişiminde 

önemli olan östradiol ve progesteron denenmekte olan yeni tedavilerdir (54). 

Bronkopulmoner Displazi’nin oluşumunda kompleks bir inflamatuvar cevap söz 

konusudur. Ancak akciğerde zedelenmenin başlamasını tetikleyen temel mekanizmalar 

tam olarak anlaşılamamıştır. Akciğerde inflamatuvar süreci başlatan sinyaller serbest 

oksijen radikalleri, barotravma, enfeksiyon ajanları olabilir. Proinflamatuvar sitokinler 

(IL-1, IL-6)  RDS’li bebeklerin akciğer lavaj sıvısında birinci günden itibaren bulunur 

ve ikinci haftada en yüksek seviyelere ulaşır (9,55-60). IL-1 inflamatuvar hücrelerin 

ortama çağırılmasını sağlayan inflamatuvar mediyatörlerin salınımını indükler. 

İnflamatuvar hücrelerin ortama gelmesi ile IL-8 salınımı gerçekleşir ve daha fazla 

miktarda aktive edilmiş nötrofilin ortama gelmesi sağlanmış olur. Böylece inflamasyon 

başlatılır. Aktive edilmiş nötrofiller sitotoksiktir ve sürfaktan sentezini inhibe ettikleri 

gibi ortama elastaz salınımına neden olur. İnterstisyel fibrozis oluşumunu tetikleyen 
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elastaz miktarındaki bu artış akciğer dokusundaki zedelenmenin en önemli 

göstergelerinden biridir (9,14-17). İnflamatuvar hücre infiltrasyonu endotelyal bazal 

membran ve fibrozisi inhibe eden sulfatlanmış interstisyel glikozaminoglikanların 

kaybına neden olur (55,61). BPD’li hastaların akciğerlerinde geç dönemde TNF 

aktivitesi (14-28. günler arası) yükselerek (55,62) fibroblast ve kollagen üretiminin 

artmasına neden olur. Yine geç dönemde yükselen lökotrienler uzun süre yüksek 

kalırlar (55,63,64) ve bronkokonstriksiyon, vazokonstriksiyon, ödem, nötrofil 

kemotaksisi ve mukus üretimini arttırarak olayın daha fazla ağırlaşmasına neden olurlar 

(55). 

Sonuçta oksijen, doğrudan veya dolaylı olarak proinflamatuvar ve inflamatuvar 

reaksiyonların tetiklenmesine neden olarak inflamatuvar hücrelerin alanda toplanmasına 

ve bu hücrelerin etkileri sonucu akciğer dokusunda gaz alışverişinin ve alveolar 

yapıların bozulmasına, yeni alveol oluşumunun duraksamasına, fibrotik değişikliklere 

ve apoptozise neden olmaktadır. Bizim yaptığımız bu çalışma, diğer çalışmalarda ki 

çalışmalara benzer şekilde (41-45) %80 oksijene maruz bırakılan ratların akciğer 

dokularında oksijene maruz kalmayan kontrollere göre anlamlı derecede inflamatuvar 

hücre infiltrasyonu olduğunu göstermektedir. L-karnitin uygulanmasından sonra bu 

hücre infiltrasyonunda anlamlı derecede azalma olmuştur. 

BPD patogenezinde enflamasyonun öneminden dolayı hastalığın ilerlemesini 

azaltmak amacı ile erken dönemde steroid tedavisi ön plana çıkmıştır. Literatürde 

steroid verilmesinden sonra hızlı düzelme, ventilatörden ayırmanın sağlanabilmesi gibi 

yararlı etkiler birçok çalışmada bildirilmiştir. Ancak ideal zaman, doz ve süre netlik 

kazanmış değildir. Ayrıca uzun dönem solunum fonksiyonları üzerindeki yararlı etkisi 

açık değildir. Steroidin etkisini birçok mekanizma ile gerçekleştirdiği düşünülmektedir. 

Hücre membran stabilizasyonu, sürfaktan ve antioksidan enzim üretimini arttırması, 

beta adrenerjik aktiviteyi arttırarak bronkospazmı azaltması, bronkopulmoner ödemi ve 

fibrozisi azaltması, vitamin A düzeyini düzeltmesi ve hasarlanmış akciğerde 

inflamatuvar hücre ve mediyatörlere yanıtı azaltması sterodin olası etki mekanizmaları 

içinde sayılmaktadır (2,14,65). Ancak steroidlerin BPD’nin önlenmesindeki yararlı 

etkilerine rağmen (65,66) kısa dönem yan etkileri (hiperglisemi, hipertansiyon, 

kardiyomiyopati, gastrointestinal perforasyon, sepsis, intestinal kanama) (2,11,55,67,68) 

ve son zamanlarda daha çok üzerinde durulan uzun dönem yan etkileri (cerebral palsy 
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gibi) (2,9,11,14,55,65) nedeniyle kullanımı oldukça sınırlanmıştır. Sistemik yan etkileri 

azaltmak amacı ile inhale steroidlerin kullanılması da BPD’de beklenen düzelmeyi 

gösterememiştir (9,65,69). 

Bronkopulmoner Displazi’nin etyopatogenezinde oksijen ve oksidatif stresin 

rolünün olduğunu gösteren bilgilerden hareketle, biz bu çalışmamızda oksijen etkisi ile 

oluşturulan BPD rat modelinde, son yıllarda güçlü bir antioksidan, antiapopitotik ve 

antienflamatuvar olduğu yönünde kanıtlar bulunan L-karnitinin koruyucu olup 

olmadığını araştırmayı amaçladık. 

Tüm memelilerde doğal olarak bulunan L-karnitinin güçlü bir antioksidan 

olduğu bilinmektedir. L-karnitin, antioksidan özelliğini reaktif oksijen radikallerinin 

ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan enzim seviyelerini arttırırken, aynı zamanda 

oksijen radikalleri ile reaksiyona giren maddelerin artmasını temin ederek serbest 

radikallerin temizlenmesini sağlayarak gösterir. Gomez-Amores ve arkadaşları ile 

Sushamakumari ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada L-karnitinin serbest radikal 

temizleyici olduğu ve hücreleri oksijen radikallerine karşı koruduğu gösterilmiştir (7,8). 

Thangasamy ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yaşlanmış ratlara L-karnitin verilmesi 

hücredeki makro molekülleri (DNA, protein, lipid) okdidatif strese karşı korumaktadır. 

Bu etkiyi antioksidan enzim (SOD, CAT) ve glutatyon seviyelerini arttırarak ve 

inflamasyonun bir göstergesi olan lipid peroksid seviyelerini azaltarak 

gerçekleştirmektedir (70). 

Son yıllarda bilinen bu kuvvetli antioksidan özelliği yanında antienflamatuvar 

etkisinin de bulunduğunu gösteren çalışmalar vardır. Shekhawat ve arkadaşları 

yaptıkları çok yeni bir çalışmada, karnitin transporter gen mutasyonu (OCTN1 -/- ve 

OCTN2 -/-) bulunan ratlarda tüm barsak boyunca makrofaj ve lenfosit infiltrasyonunda 

belirgin bir artış olduğunu histopatolojik olarak ortaya koydular (71). 2007 yılında 

yapılan bir çalışmada, sinoviyal artrit oluşturulan ratlara intraperitoneal L-karnitin 

enjeksiyonu mononükleer hücre infiltrasyonunu belirgin olarak azaltmaktadır (72). Yine 

Fortin ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada L-karnitin enjeksiyonunun 

immünosupresif etkiler gösterdiği ve intestinal inflamasyonu ortadan kaldırdığını ortaya 

koymuşladır. Araştırmacılar L-karnitinin immünomodülatör fonksiyonun belirgin 

olduğu konusunda vurguda bulunmaktadırlar (73). Yine rat modellerinde L-karnitinin 
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bir lipid peroksidasyonu ve inflamasyon göstergesi olan MDA’yı düşürerek, aynı 

zamanda nötrofil infiltrasyonunu azaltarak antienflamatuvar etkili bir ajan olduğu ortaya 

koyulmuştur (74,75). Bu çalışma her iki dozda da L-karnitinin, PNL ve MNL 

infiltrasyonu ile karakterize akut ve kronik inflamatuvar yanıtı baskıladığını 

göstermektedir. Bu çalışmanın bir diğer bulgusu, hiperoksiye maruz bırakılan ratların 

akciğer dokusundaki fibrozisi azaltmış olmasıdır. L-karnitin bu etkilerini antioksidan 

özelliğiyle veya direkt antienflamatuvar özelliği ile inflamasyonu azaltmak ve sonuçta 

fibrozisi azaltmak şeklinde göstermiş olabilir. 

Farklı mekanizmalar ile gelişen BPD’ye karşı kullanılacak ajanlar, steroidlerde 

olduğu gibi farklı mekanizmalar ile etki edebilme kabiliyetinde olmalıdır. Güçlü 

antioksidan ve antienflamatuvar ve antifibrotik özelliği ile L-karnitinin BPD’nin 

önleyici tedavisinde bir rolü olabilir. Steroidlerden bir üstünlüğü L-karnitinin ileri 

dönem belirgin nörolojik bir yan etkisinin bulunmamasıdır. Çalışmamızın bulgularını 

desteklemek ve olası mekanizmaları ortaya koymak için başka çalışmalar yapılmalıdır. 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

1. Bu rat çalışmasında, oksijenin indüklediği BPD’de L-Karnitinin koruyucu 

rolü araştırıldı. 

2. Koruyucu olarak farklı dozlarda L-Karnitin (100 mg/kg ve 200 mg/kg) 

intraperitoneal olarak uygulandı. 

3. Oksijene maruz bırakılan ratlarda histopatolojik olarak belirgin olarak 

inflamatuvar hücre infiltrasyonu ve alveolar septal kalınlaşma (fibrozis) tespit edildi. 

4. Bu sonuçlar oksijenin akciğer dokusunda belirgin inflamasyona neden 

olduğunu göstermektedir. 

5. L-Karnitin uygulaması oksijene maruz bırakılan ratlarda inflamatuvar hücre 

infiltrasyonunu ve alveolar septal kalınlaşmayı azaltmıştır. Böylece antienflamatuvar 

etkisi olduğu gösterilmiştir. 

6. L-Karnitin, vücutta bulunan doğal bir madde olması ve yan etkilerinin az 

olması, temini kolay, kullanımı pratik ve ucuz olması nedeniyle ileride BPD’nin 

önlenmesinde kullanılabilir. 
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