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ÖZET 

Koç N. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı oluşturulmuş deneysel sıçan modelinde 

bazı endojen vazokonstrüktör ve vazodilatör maddelerin düzeyleri üzerine Defibrotid'in 

etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji ABD. Doktora Tezi. 

İstanbul. 20 ı ı . 

KOAH ekstrapulmoner organlarda da zararlı etkileri görülebilen, sistemik 
inflamasyonla karakterize bir hastalıktır. ACE inhibisyonunun oksidatif stresi azaltarak 
inflamasyonda yararlı etkiler gösterebileceği düşünülmektedir. Defibrotid(DF) 
antitrombotik, trombolitik, anti-iskemik, anti-inflamatuar, anti-apoptotik özellikleri 
bulunan polidispers oligonükleotittir. Bu tez çalışmasında, sıçanlarda KOAH 
oluşturularak; KOAH'ın akciğerierin solunum dışı fonksiyonlarındaki etkileri ve DF'nin 
bu etkilerle ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı. 

80 adet sıçan Kontrol, Kontrol+DF, KOAH, KOAH+DF olarak dört gruba 
aynldı. Sıçanlara intratrakeal elastaz verilmesini takiben S02 maruziyetiyle deneysel 
KOAH oluşturuldu. DF verilen ve verilmeyen gruplardan, eşit sayıda ayn ayn arteryel 
ve venöz kan alındı. Örneklerde anjiotensin-1, anjiotensin-11, ACE, histamin, bradikinin 
ve siyalik asit düzeyleri ölçüldü. 

KOAH+DF grubunda arteryel anjiotensin-1 düzeyleri Kontrol grubunun 
arteryel düzeylerine göre düşük bulundu. KOAH grubunun venöz anjiotensin-11 
düzeyleri, Kontrol+DF grubunun venöz düzeylerinden düşüktü. KOAH+DF grubunun 
venöz anjiotensin-11 düzeyleri Kontrol+DF grubunun venöz düzeylerinden düşük, 
arteryel düzeyleri ise Kontrol+DF grubunun arteryel düzeylerinden düşük olarak 
bulundu. Kontrol+DF grubunun venöz ACE düzeyleri, Kontrol grubunun venöz 
düzeylerine göre düşük bulundu. KOAH oluşturulan grubun arteryel histarnin düzeyleri 
Kontrol grubunun arteryel düzeylerinden düşük bulundu. DF verilmesiyle arteryel 
düzeyler Kontrol grubundaki düzeye yükselmiştir. Kontrol grubunda arteryel kanda 
siyalik asit düzeyleri venöz kana göre daha yüksek bulundu. Bulgularımız akciğerlerde 
dolaşıma katılan SA'in perifere göre daha fazla olduğunu göstermektedir. KOAH'ta DF 
uygulamasının SA düzeyleri üzerine etkisi gösterilememiştir. 

Bulgularımız KOAH'ta, akciğerlerde lokal RAS aktivasyonu olduğunu 
düşündürmektedir. DF normal sağlıklı koşullarda ACE'yi, pulmoner hasar olduğunda 
ANG-II'yi azaltıcı etki göstermiştir ve DF uygulaması anjiotensin-11 aracılı inflamatuar 
olayları azaltabilir. KOAH modelimizde, azalmış arteryel histarnin düzeylerinin OF 
uygulamasıyla kontrol değerlerine yükselmesi, DF'nin akciğerierin inflamasyonu 
sürecinde olumlu etkiler gösterebileceğini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: KOAH, hayvan modeli, Defibrotid, ACE, anjiotensin II. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 4405. 
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ABSTRACT 

Koç N. Effects of Defibrotide on so me endogenous vasoconstrictory and vasodilatatory 

substances in a rat model with experimentally induced COPD. İstanbul University, 

Institute of Health Science, Department of Physiology. Doctoral thesis. İstanbul. 20 ll. 

COPD isa disease characterized by systemic inflammation that harmful effect 
in extrapulmonary organs. It is thought that ACE inhibiting has potent benefits, will 
reduce inflammation by decrease oxidative stress. Defibrotide is a polydisperse 
oligonucleotide possessing antithrombotic, antiischemic anti-inflammatory and 
antiapoptotic properties. In the present study, effects of COPDon pulmonary functions 
other than respiration and the implication of DF were assessed in rats with 
experimentally induced COPD. 

80 rats were divided into four groups (Control, Control+DF, COPD, and 
COPD+DF). In COPD and COPD+DF groups, COPD was induced by exposure to SOı 
following intratracheal application of elastase. Arterial and venous levels of 
Angiotensine-I, Angiotensine-11, ACE, histamine, bradykinine and sialic acid were 
estimated. 

In-group (COPD+DF), arterial Angiatensine-I was decreased compared to 
control group. In COPD group, venous Angiatensine II was lower compared to 
control+DF. In COPD+DF group venous and arterial ATil levels were lower compared 
to control+DF. Venous ACE in Control+DF was reduced compared to Control group. 
Whereas arterial Histamine in COPD group was lower than control, COPD+DF had no 
significant difference compared to control. In the control group, arterial sialic acid 
levels were higher than venous levels. No effects of DF on SA levels in COPD could be 
demonstrated. 

Our fındings suggest that in COPD local RAS activation occurs. DF reduced 
ACE in healthy tissue and ANG II in pulmonary damage; thus, DF may reduce 
inflammation mediated by ANGII. In COPD, enhanced histamine levels by 
administration of DF suggest that DF has beneficial effects of on the inflammation of 
lungs. 

Key Words: COPD, animal model, Defibrotide, ACE, angiatensin II. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No. 4405. 



16 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Akciğerierin temel fonksiyonu olan :;olunumla ilgili olarak yapılmış çok 

sayıda klinik (69, 265) ve hayvan modeli çalışması (74, ı52, 255) bulunmaktadır. 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi akciğer hastalıklarında da, solunum 

fonksiyonları ile ilgili yapılmış birçok hayvan modeli çalışması vardır (6, 25, 26, 97, 

ı 96). Ancak akciğerierin solunum fonksiyonu dışında yer alan ve özellikle dolaşım, 

boşaltım ve immün sistemin düzenlenmesinde rol oynayan diğer fonksiyonları 

(anjiotensin I'in anjiotensin dönüştürücü enzim tarafından anjiotensin II'ye dönüşümü, 

trombositlerin olgunlaşması vb.) hakkında yapılmış yeterli hayvan modeli çalışması 

bulunmamaktadır. Klasik kaynaklarda da konu daha az yer tutmaktadır. 

KOAH, tüm dünyada en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. 

KOAH sadece lokal pulmoner inflamasyon değil, çeşitli ekstrapulmoner organlarda da 

zararlı etkileri görülebilen, sistemik inflamasyonla karakterize olan kompleks bir 

hastalıktır ve bu etkilerin azaltılması için yeni ve daha etkili tedavi şekillerine ihtiyaç 

duyulduğu vurgulanmaktadır. KOAH'ta altta yatan inflamatuar süreçleri kontrol etmek 

için bazı yeni stratejiler geliştirilmektedir. İlk bulgulara göre, KOAH ve buna eşlik eden 

bazı hastalıklar varlığında, anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve 

anjiotensin tip-I reseptör (AT -1) blokerieri gibi ilaçların bu hastalıkların tedavisinde 

faydalı etkiler gösterdiği bildirilmiştir ( 4 ı). 

Renin Anjiotensin Sistemi'nde (RAS) yer alan ACE'nin su dengesi ve kan 

basıncı üzerine tonik etkisi bilinmektedir. Ayrıca lokal hücresel (otokrin) ve organ 

(parakrin) düzeyinde çeşitli etkileri olan RAS; kalp, iskelet kasları, yağ ve beyin dokusu 

gibi çeşitli dokularda da bulunur (82, 87, ı 45, ı 53, ı 89). Pulmoner ACE 

ekspresyonunun, KOAH'ın patogenez ve progresyonunda önemli rol oynayabileceği 

düşünülmektedir (60, ı 58). KOAH hastalarında akut atak sırasında serum ACE 

düzeylerinin yüksek bulunduğu ve ACE düzeylerinin akut atak belirteci olarak 

kullanılabileceği öne sürülmüştür (60). Statinler, ACE inhibitörleri ve AT-Il reseptör 

blokerlerinin KOAH hastalarının KOAH nedeniyle hastaneye yatışlarını azalttığı ve bu 

etkiyi pulmoner hasarı azaltarak yapabileceği ileri sürülmüştür (158). Ayrıca ACE 

inhibisyonunun bradikinin kan düzeylerini arttınrken ( 4 ı), AT -I reseptör blokerlerinden 

losartanın da bradikinin (BK) düzeylerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu artışa BK'nın 
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ACE ve NEP (nötral endopeptidaz) tarafından metabolize edilmesinde meydana gelen 

azalmanııı yol açtığı ileri sürülmüştür (19). 

Doku hasarı, intlamasyon veya alerjik reaksiyonlar gibi durumlarda hemen 

hemen bütün dokulardan salınan histamin, güçlü bir vazodilatasyona neden olarak, BK 

gibi kapiller porların genişlemesine ve plazma ekstravazyonuna neden olur (157, 228). 

Deneysel olarak KOAH oluşturulmuş kobaylarda hem histamine karşı oluşan bronşiyal 

yanıtın daha güçlü bulunduğu, hem de HI reseptör blokajının daha fazla olduğu ve bu 

iki yanıtın korelasyon gösterdiği ileri sürülmüştür (25). 

Siyalik asitlerin (SA) hücre membranlarının yapılarının korunması, hücre

hücre haberleşmesi, hormonlar tarafından reseptör aktivasyonunun sağlanması için 

arabulucu olmak, membran transportu gibi görevlerinin yanında, kan glikoproteinlerinin 

(immunoglobulinler, hormonlar, enzimler) görev ve yapılarına etkisi, konakçı-patojen 

etkileşimlerinde tanınmayı belirleyici etkisi gibi birçok biyolojik fonksiyonda görevleri 

vardır (220, 252, 253). Birçok farklı patolojik olay SA miktarının artmasına veya 

azalmasına neden olabilmektedir (220). Fakat SA serum düzeyinin nonspesifik olması 

bunun klinikte kullanımını sınırlandırmaktadır (56). Plazma SA düzeylerinin, KOAH 

hastalarındaki ve tedavi sonrasındaki değişimleri hakkında yeterli bilgi yoktur. 

Diğer kronik intlamatuar durumlardaki gibi KOAH hastalarında da kötü 

beslenme, kilo kaybı, kas kaybı ve doku kaybı sıklıkla görülür (244,268). Özellikle ağır 

obstrüksiyon u bulunan amfizemli hastalarda bu durum daha belirgindir (2 I I, 244). 

Aslında kilo kaybı KOAH hastalarında direk olarak kötü prognozu gösterebilir (268). 

KOAH'lı hastalarda vücut ağırlığının hayatta kalım süreleri üzerine bağımsız olarak 

etkili olduğu, üstelik düşük vücut ağırlığının negatif etkisinin bazı KOAH'lı hastalarda 

uygun egzersiz terapi si ile geri döndürülebileceği gösterilmiştir (2 I 4). Vücut kitle 

indeksi (Body mass indeks = BMI) 25'in altında ve ko-morbid durumlar var ıse, 

hastaların prognozu ve yönetiminde bu faktör göz önünde bulundurulmalıdır (162). 

KOAH hastalarında koagülasyona eğilim bulunduğu ve uzun süreli oksijen 

tedavisinin aşırı trombosit aktivasyonunu azalttığı ileri sürülmüştür (1 0). KOAH'lı 

hastaların akut atakları sırasında intlamasyon, endotelyel aktİvasyon ve tıkaç oluşumu 

arasında ilişki olduğu vurgulanarak, bu hastalara farmakolojik trombofilaksi 

uygulanması önerilmiştir (I 95). 
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KOAH hastalarında kullanılmak üzere inflamasyonu da düzenleyen pürinerjik 

reseptör agonistleri gibi bazı antitrombotik ilaçlar geliştirilmektedir (193). Defibrotid 

(Dasovas, Defibrinotide, Fraction P, Noravid, Prociclide) antitrombotik, trombolitik, 

anti iskemik, anti inflamatuar, anti apoptotik özellikler gösteren önemli bir ajandır. 

Polidispers oligonükleotid yapısında bir adenozin reseptör agonisti olduğu bildirilen 

DF'nin (1 08, 118, 132, 242, 243, 271) KOAH'lı hastalarda kullanımına yönelik bir 

araştırma bulunamamıştır. 

Bu tez çalışmasında, akciğer fonksiyonlan ile ilgili daha önce yapılmış hayvan 

modeli çalışmalanndaki veriler ışığında; sıçanlarda KOAH oluşturularak; KOAH'ın 

akciğerierin solunum dışı fonksiyonlanndaki etkileri ve "model" üzerinde DF 

kullanarak; DF'nin bu etkilerle ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı. 

Araştırmadan elde edilecek olan sonuçlar doğrultusunda RAS'ın akciğer hasan 

sonrasında nasıl değişebileceği değerlendirilecektir. Anti inflamatuar, anti apoptotik, 

trombolitik ve antitrombotik etkileri bildirilen DF'nin, KOAH'ta ortaya çıkan akciğer 

hasannın organizma tarafından onanlması üzerine etkileri araştınlacak ve olası tedavi 

prosedürlerine katkısı konusunda yeni bilgiler oluşturulacaktır. Bu bilgiler 

doğrultusunda bu alanda kullanılabilecek olan RAS üzerine etkili diğer maddelerin de 

KOAH üzerindeki etkilerine dikkat çekilebilecektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. KOAH 

2.1.1. Tanım ve Epidemiyoloji 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) amfizem ve kronik bronşit 

zemininde gelişen, hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize, tam olarak geri dönüşümlü 

olmayan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır (ı 97, 202, 273). KOAH tüm 

dünyada en önemli morbirlite ve mortalite nedenlerinden birisidir. Bu hastalığın giderek 

artan prevalansı nedeniyle 2020'li yıllarda mortalite nedenleri arasında üçüncü sırad~ 

morbirlite nedenleri arasında ise beşinci sırada olması beklenmektedir (ı 76). Son 30 

yılda, tüm hastalıklar için (yaşa uyarlanmış) mortalite % 32 oranında azalmasına 

rağmen, aynı süre içerisinde KOAH ile ilgili mortalite % 102 oranında artmıştır (116). 

En olumlu değerlendirmeleri e birlikte önümüzdeki ı 5 yıl boyunca tüm dünyada 

KOAH'a bağlı mortalite oranlarının % 20 oranında artması beklenmektedir (99, ı 77). 

KOAH prevalansı sigara içiminin yoğun olduğu ülkelerde daha yüksektir. KOAH 

morbiditesi yaşla birlikte artmaktadır ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazladır (2 ı 1 ). 

KOAH tanısı ağırlıklı olarak akciğer fonksiyonlannın ölçümü ile yapılmaktadır. Stabil 

KOAH'ta ATS, ERS BTS ve GOLD'a göre evreleme kuralları Tablo 2- ı' de verilmiştir. 

Tablo 2-1: Stabil KOAH'ta evreleme (45). 

--
E\-releme 
Sistemi 

ERs (fEVl) 
Hafif Orta Ağır 

<%70 %50-69 <%50 

ATS (FEVl) >~·oSO %35-49 ~eı35 

BTS (fEVl) %60-79 %40-5 9 pred. ~'ô40pred. 

Öksüıiik Sigara öksürüğü Öksürük = balgam Belirgin 
Dispne Minimal Egzersizde Wheezing Egzersiz= İstirahane 

Akciğer Di :; Wheezing= hiperinflasyon 
Diğer D! :: :: Si::ar:oz, ödem 

t-::--
GOLD E'-re: Riskli E--Te I: bTe ILA.: E1Te IIB E·,"Ie III 

Spiroınetre HafifKOAH OnaKOAH Oıta KO . .ul Ağır KO . .ul 
normal 

FEVl FYC~o i O FEVlfVC~ô70 FE\·ı n·c~~'o 70 FE\.ll:YC <~ô 70 

FE\"1 > 0 'o80 pred 0 o50<.FEV1 <,-o oSO 0 030 <fEVl-::%50 FE\' 1 ~~ o3 O pred. 
pred. pred. 

ı._ 

~:Normal, pred: Prediksiyon, ERS: European Respiratory Society. ATS: American Thoracic Society, 
TS: British Thoracic Society, GOLD: Global Initiative for Obstructive Lung Disease. 
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KOAH oluşumunda en önemli risk faktörü sigaradır. Sigaranın yanında hava 

kirliliği, çevresel ve mesleki toksik gaz ve partikül inhalasyonu, yocukluk çağında sık 

geçirilen enfeksiyonlar da sayılabilir (ı55, ı 97, 269, 273). KOAH gelişiminde kişiye ait 

yapısal ve kalıtsal faktörler yanında çevresel pek çok faktör rol oynayabilir. Hastalığın 

gelişimi genellikle her iki tip risk faktörünün etkileşiminden ortaya çıkar (Tablo 2-2). 

2.1.2. Risk Faktörleri 

Tablo 2-2: KOAH'ta risk faktörleri (211) 

Çevresel faktörler 

Sigara 

Aktif 1 Pasif 

Mesleki karşılaşmalar 

Hava kirliliği 

Dış ortam 1 İç ortam 

Sosyo-ekonomik faktörler 

Yoksulluk 1 Gelişmişlik 

Diyetle ilgili faktörler 

Oksidandan zengin 1 Antiaksidan fakir 

Enfeksiyonlar 

2.1.2.1. Kişiye ait Faktörler 

Kişiye ait yapısal ve kalıtsal 
faktörler: 

Alfa- ı antitripsin eksikliği 

Genetik faktörler 

Aile öyküsü 

Etnik faktörler 

Yaş 

Bronş hiperreaktivitesi 

Atopi 

Düşük doğum ağırlığı 

Alfa 1 Antitripsin Yetmezliği: Kişisel faktörler arasında en kesin 

kanıtlanmış olanı nadir bir genetik yetmezlik olan alfa ı antitripsin yetmezliğidir. 

Homozigot PiZZ yetmezliği olan kişilerde daha erken yaşlarda panlobüler amfizem 

gelişir ve Zorlu Ekspiratuar Volüm 1. saniye (FEVı)'de hızlı bir azalma gözlenir. Bu 

durum sigara içen olgularda daha hızlı seyreder (167, 208, 2 ı ı). 

Havayolu aşırı duyarlılığı: Astım ve havayolu aşırı duyarlılığının da KOAH 

gelişiminde risk faktörü olabileceği düşünülmektedir, ancak KOAH gelişimini nasıl 

etkilerlikleri bilinmemektedir. Havayolu duyarlılığı sigara dumanı veya diğer çevresel 

etkeniere maruziyet sonrasında da gelişebilir (ı ı 7, 2 ı ı). 

Akciğerierin gelişimi: Akciğerierin gelişimi prenatal evre, doğum ağırlığı ve 

çocukluk dönemiyle yakından ilişkilidir. 
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2.1.2.2. Çevresel Faktörler 

Sigara İçimi: Sigara içenlerde içmeyeniere oranla solunum fonksiyonlarında 

bozulma ve solunum sistemine ait semptom sıklığı daha fazladır. Sigara içicilerde 

FEVı 'deki yıllık azalmanın daha fazla olduğu bilinmektedir. En yüksek KOAH 

morbirlite ve martalitesi sigara içenlerde saptanmıştır. Puro veya pipo içenlerde de 

sigara içenler kadar olamasa da risk içmeyeniere oranla yüksektir. Sigara içenlerin % 

50'sinde kronik bronşit bulguları gelişirken % ı 0-20'sinde klinik önem taşıyan KOAH 

oluşmaktadır. KOAH gelişiminde sigaraya başlama yaşı, günlük içilen sigara sayısı ve 

toplam içilen süre gibi özellikler önemlidir. Pasif sigara içiciliği de total inhale edilen 

partikül ve gaz yükünü arttırarak solunum sistemi hastalık semptomlarında artmaya ve 

KOAH'a yol açabilir. Gebelikte sigara içimi fetüs için akciğer gelişimini bozarak bir 

risk oluşturabilir (67, ı5ı, ı67, 208). 

Mesleki Etkenler: Mesleki olarak çeşitli toz, gaz ve kimyasal maddelere 

maruz kalan işçilerde özellikle de sigara içen işçilerde risk artmaktadır. Çeşitli organik 

tozlar ve içlerindeki virüs ve bakteriler, partiküller ve irritanlara maruz kalan işçilerde 

havayolu aşın duyarlılığında artış olabilir ( 67, ı 67). 

Hava Kirliliği: Dış ortamda hava kirliliğinin artması kalp veya akciğer 

hastalığı olanlarda semptomların ağırlaşmasına neden olur. KOAH gelişiminde hava 

kirliliğinin etkisi kesin değildir. Kırsal kesimde özellikle havalandırmanın iyi olmadığı 

evlerde ısınma veya pişirme amacıyla tezek kullanımı da KOAH için bir risk faktörü 

olarak kabul edilmiştir (67, ı67, 2ıı). 

İnfeksiyonlar: Çocuklukta geçirilen ağır enfeksiyonlar nedeniyle nötrofil 

artışı ve sürekliliği solunum fonksiyonlarında bozulmaya ve yetişkinlik döneminde 

KOAH'ı olan kişilerde solunum sistemi semptomlarında artışa neden olur (67, 2 ı ı). 

Sosyo-ekonomik Durum: KOAH riski düşük sosyo-ekonomik seviyedeki 

kişilerde daha fazladır. Ancak bu durumun hava kirliliği, kalabalık yaşam, kötü 

beslenme gibi pek çok faktörden hangisinden ileri geldiği bilinmemektedir (15 ı, 2 ı ı). 

2.1.3. PATOGENEZ 

KOAH başta sigara olmak üzere çeşitli zararlı partikül ve gaziara maruziyet 

sonucu havayolları, akciğer parankimi ve pulmoner vasküler yapıda kronik 

inflamasyonla karakterize bir durumdur. Akciğerlerde makrofaj, T lenfosit (CD8) ve 

nötrofillerde artış meydana gelir. Aktive olan inflamatuar hücrelerden lökotrien B4 

(LTB4), interlökin (IL8), tümör nekroze edici faktör-a (TNF-a) gibi mediatörler 
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salinarak doku harabiyetine neden olur. İnflamasyonun yanı sıra proteaz-antiproteaz ve 

ok:;idan-antioksidan dengedeki bozulma da patogenezde önemli rol oynar (2 ı ı, 268). 

Sigara dumanı ile temas eden bronş epitelinden IL-8, TN F-a, interlökin ı~ (IL- ı~), 

interlökin 6 (IL-6), granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör (GM-CSF), 

Tranforming growth faktör-~ (TGF-~) gibi inflamatuar mediatörler salgılanmaktadır 

(2 ı ı, 268). Bu mediatörlerin hepsi, diğer epitel hücrelerinden de inflamatuar mediatör 

salınımını indüklerken, periferdeki inflamatuar hücrelerin hava yollarına göçünü 

artınrlar. KOAH hastalarının periferik hava yolu epitelinde, submukozalarında ve salgı 

bezlerindeki majör inflamatuar hücreler lenfositlerdir. Lenfositler ağırlıklı olarak CD8+ 

T lenfositleri olup, CD8+/CD4+ lenfosit oranı KOAH'lı hastaların hava yollarında 

artmıştır (224, 268). T lenfositlerin yanı sıra epitelde ve submukozada daha az oranda 

nötrofiller ve makrofajlar da bulunur (223). CD8+ hücreleri TNF-a, perforinler ve hücre 

lizisine neden olan enzimierin salınmasına neden olurlar (28). Perforinler hücre 

nekrozuna ve apopitozise neden olur ve bu durum CD8+ hücre aracılıklı alveolar 

epitelyel hücre nekrozu ve apopitozisli amfizem gelişimini açıklayabilir. CD8+ 

lenfositler viral klirensten sorumlu immün sistem hücreleridir ve interferon-y (IFN-y) 

ve TNF-a bu klirenste görevli iki önemli mediatördür. TNF-a inflamasyonun yöneticisi 

konumundadır ve birçok hücreden salınan interlökin ı (IL-ı) ve IL-6'nın düzeyini 

artırarak anjiogenezise neden olur (268). 

Günümüzde, KOAH'lı olgularda lokal inflamasyonun yanı sıra düşük dereceli 

sistemik bir inflamasyonun da eşlik ettiği gösterilmiştir. Bugün için sistemik 

inflamasyonun net bir tanımlaması olmamasına rağmen, inflamasyon kaskatının 

yapıtaşlan olan C-reaktif protein (CRP), fibrinojen, IL-6 ve TNF-a 'nın sistemik 

dolaşımda fazla miktarlarda bulunmasının sistemik inflamasyon kanıtı olduğu kabul 

edilmektedir (2 ı ı, 268). 

Dolaşımdaki adhezyon molekülleri ve sitokinler sistemik damarlarda endotel 

hücrelerini etkileyerek endotel disfonksiyonuna neden olur. Bunun sonucunda damar 

geçirgenliği artar ve oksidan yüklü makrofajlar damar rluvannda birikir. Periferik kan 

hücrelerinde, özellikle nötrofil ve lenfositlerde olan değişiklikler; kanda TNF-a 

eriyebilir TNF reseptörü (sTNF-R), IL- ı, IL-6, CRP'nin artışına yol açar. Aynı 

zamanda hipoksi sonucu makrofajlar tarafından sitokin üretimi de artmaktadır (159, 

268). Ortaya çıkan inflamatuar değişiklikler KOAH patogenezini oluşturmaktadır. CRP, 
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sistemik dolaşıma salgılandığında diğer inflamatuar sitokinlerin üretimini artırır, 

kompleman sistemini aktive edebilir, düşük dansiteli lipoproteinlerin makrofajlar 

tarafından alımını artırabilir ve böylece lökositlerin damar endoteline adhezyonunu 

hızlandırabilir. Benzer şekilde, son yıllarda fibrinojen üzerinde durulmaktadır. Birçok 

hayvan çalışmasında, akciğerde oluşan inflamatuar değişikliklerin aynı zamanda 

sistemik dolaşımda da izlendiği böylece akciğer inflamasyonunun lokal olmadığı 

sonucuna vanımıştır (159, 175). Hastalık evresi arttıkça inflamasyon yoğunluğu 

artmaktadır (211, 268). 

2.1.4. FİZYOPATOLOJİ 

KOAH büyük oranda geri dönüşümsüz ve yavaş ilerleyen hava yolu 

kısıtlaması olan bir hastalıktır. KOAH'ın kronik bronşit, amfizem ve küçük hava yolu 

hastalığı olmak üzere üç bileşeni vardır (155). Santral havayollannda yani trakea, 

bronşlar ve çapı 2mm'nin üzerindeki bronşiollerde epitelde inflamatuar hücre 

infiltrasyonu olur. Mukus salgılayan bezlerde ve goblet hücrelerindeki sayısal ve 

fonksiyonel artış mukusun aşırı sekresyonuna neden olur. Periferik havayollannda ise 

kronik inflamasyonun neden olduğu hasar ve tamir süreci sonucunda havayolu 

rluvannda remodeling gelişir. Havayolu rluvannda kollajen ve bağ dokusu artar, bu da 

lümende daralma ve irreversibıl havayolu obstrüksiyonuna yol açar (155, 211 ). Sigara 

içen asemptomatik kişilerin küçük ve orta hava yollanndan yapılan histopatolojik 

incelemelerde, mononükleer ve makrofaj kümelerinin oluşturduğu inflamasyon 

gösterilmiştir. Küçük hava yollannda mononükleer makrofaj ağırlıklı inflamasyon 

gözlenirken, büyük hava yollannda T lenfosit ve makrofaj yoğunluklu bir 

inflamasyonun olduğu yapılan araştırmalarla saptanmıştır (I 55, 269). 

KOAH'ta akciğer parankim harabiyeti santrilobüler arnfizerne neden olur. 

Respiratuar bronşiollcrde dilatasyon ve destrüksiyon vardır. Bu değişmeler özellikle 

akciğerierin üst loblarında belirgindir, ancak hastalık ilerledikçe tüm akciğerleri kapsar. 

a-1 antitripsin eksikliğinde ise genellikle panlobüler veya panasiner amfizem gelişir 

(155). Doku harabiyetinin nedeni özellikle proteaz-antiproteaz dengesinin proteazlar 

lehine bozulması ve oksidatif strestir (155, 2 I I). 

Patolojik değişmeler sırasıyla mukus aşırı sekresyonu, silier disfonksiyon, 

hava akım kısıtlanması, pulmoner hiperinflasyon, gaz alışverişinde bozulma, pulmoner 

hipertansiyon ve korpulmonaleye neden olur (Şekil 2- I). 
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Kronik bronşİtte esas patoloji havayollanndaki daralma olup ekspiratuar akım 

hızlannda azalma ve ventilasyonun nonhomojen distribüsyonuna bağlı olacak gaL 

transferinde değişmelerdir. Amfızemde ise akciğer parankim harabiyeti sonucunda 

elastik yapı kaybı nonhomojen ventilasyon, akciğer volümlerinde artma, alveollerde 

genişleme ve distorsiyon ve hava yollannda daralma meydana gelir. Alveol harabiyeti 

aynı zamanda vasküler yatak yetersizliği ve buna bağlı olarak pulmoner vasküler direnç 

artışı, gaziann difiizyonunda bozulma ve nonhomojen perfiizyona neden olur. 

Havayollan obstrüksiyonu aynı zamanda hastanın daha yüksek volümlerde solumasına 

neden olarak inspiratuar kaslann yorulmasına yol açar. Bütün bu fonksiyonel 

değişiklikler respiratuar asidozis, hipoksemi ve dokulara gaz transportunda yetersizliğe 

neden olur (211 ). 

Akut atakta Hiperkarbi 

Asidemi, Pulmoner vazokonstri.ksiyon 

Solunum kaslarının güçsiiz kasılması 

Şekil2-1: Korpulmonale gelişimi (274). 

Pulmoner aıterlerde anatomik kayıp 

Pulmoner arterlerde mekanik daralma 

Pulmoner arterlerde hipoksik vazokonstriksiyon 

Pulmoner arterlerde intima kahnlaşması 

Pulmoner arterlerde merliada hipertrofi 

Pulmoner arterlerde mikro trombüsler 

Pulmoner arterlerde mikro emboliler 

Pulmoner Arteryal Hipertansiyon 

Triküspit yetersizliği 

Septumun sola deviasyonu 

Sol kalp volününde J.. ve hasmemda i 
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2.1.5. ARTER KAN GAZLARI: 

KOAH'lı hastalarda en belirgin özellik hipoksemi ve bazı olgularda buna 

eklenen hiperkapnidir. Hipokseminin en önemli fizyopatolojik nedenleri 

ventilasyon/perfiizyon oranındaki bozulma ve alveoler ventilasyondaki yetersizliktir. 

Normal kişilerde genellikle ventilasyon/perfüzyon oranı ı civarında olan alanlar 

yaygındır, oranın yüksek veya düşük olduğu alanlar çok az bir alanı kapsar. KOAH'lı 

hastalarda ise ventilasyon/perfüzyon oranının distribüsyonu altta yatan patolojiye göre 

değişiklikler gösterir. Amfizemde parankim harabiyeti sonucunda kapillerlerin de 

parçalanmasıyla perfiizyon bozulmuştur. Bu durumdan ventilasyon/perfüzyon oranının 

yüksek olduğu alanlar oluşur (207). Dolayısıyla arnfizemin baskın bulgu olduğu 

hastalarda hipoksemi ileri dönemlere kadar hafiftir ve hiperkapni de belirgin değildir. 

Buna karşılık kronik bronşİtte havayollan lümenindeki daralma nedeniyle ventilasyon 

bozulur ve ventilasyon/perfiizyon oranı belirgin olarak azalır (206). Bunun sonucunda 

bronşitin baskın olduğu hastalarda erken dönemde hipoksemi derinleşir ve hiperkapni 

de eklenir (Şekil 2-2). 

Amfizem ve bronşite ait değİşınelerin birlikte bulunduğu KOAH'lı hastalarda 

ise bununla paralel olarak ventilasyon/perfüzyon oranı yüksek ve düşük birimler birlikte 

bulunur. Fizyolojik şant ve fizyolojik ölü boşluk oranları normal kişilere göre belirgin 

olarak artmıştır. KOAH'taki ventilasyon/perfiizyon değişmeleri ile akım hızları arasında 

anlamlı korelasyon gözlenmemiştir. Hafif dereceli KOAH'ta dahi 

ventilasyon/perfüzyon oranındaki bozulmanın var olduğu, hastalık ilerledikçe bu 

değişikliklerin de arttığı gösterilmiştir. Arter kanındaki karbon dioksit düzeyi ise direkt 

olarak alveoler ventilasyonla ilişkilidir (206, 207, 2 ı ı, 259). 

KOAH'lı hastalarda alveoler ventilasyonun metabolizma sonucu meydana 

gelen karbon dioksit üretimini karşılayamayacak şekilde azalıp karbondioksiti ekspre 

edemediği durumlarda ve ventilasyon/perfüzyon oranında bozulmayla KOAl-I"lı 

hastalarda hiperkapni ve ileri dönemde respiratuar asidozis gelişmektedir. Yapılan 

çalışmalar kronik hiperkapni ve asidozun hastalığın prognozunu belirgin olarak 

etkilediğini göstermiştir (43). Kronik hiperkapnik olgularda kompansasyon için 

bikarbonat düzeylerinde artma olur. Stabil evredeki hastalarda pH 7,4 civarındadır ve 

asidozun artması kötü prognoza işaret eder (ı 94 ). Diüretik ya da steroid kullanımına 

bağlı olarak respiratuar asidoziste birlikte metabolik alkalozis gözlenebilir. KOAH'ın 
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akut ataklannda gelişen solunum yetmezliğinde kan gazı analizi zorunludur. Sağlıklı bir 

değerlendirme yapı!~bihnesi için örneklerin oda havasında alınması gereklidir. Oksijen 

alan hastalarda bu amaçla oksijen uygulamasının en az 30 dakika kesilmesi gereklidir. 

Akut olgularda pH değişmelerinin izlenmesi akut atağın prognoza etkisinin 

saptanmasında da önem taşır (ı 94, 2 ı ı). 

Respiratuar asidozis 
{PaC02 't) 

1 AMFizEM! 

Kan akamı .ı (Q ,!, ) 

j 
Dokulwa gaz transportunda 
bozulma ( SOO J, ) 

Şekil 2-2: Kronik bronşit ve amfizemde rol alan fizyopatolojik mekanizmalar (21 I). 

KOAH'ta kronik alveoler hipoksi, alveoler kapiller yıkım, akciğerde aşın 

havalanma ve kan viskozitesindcki artışla bağlı olarak pulmoner hipertansiyon~ sağ kalp 

yetmezliği ve korpulmonale ortaya çıkar. Venöz dolgunluk, sağ ventrikül hipertrofısi ve 

dilatasyonu ise geç bulgulardır. Hastalarda renin-anjiyotensin-aldesteron sisteminin 

(RAAS) aktivasyonu nedeniyle sıvı tutulumu ve periferik ödem olabilir (24 ı). Su 

retansiyonu ve hiponatremi KOAH'ın son evresinde tipik olarak gözlenir. KOAH'ta 

periferik ödem; ödemi artıran ve ödemden koruyan mekanizmalar arasındaki denge ile 

hemodinamik değişiklikler arasındaki karmaşık etkileşimler sonucunda ortaya çıkar. 

Hiperkapnik solunum yetmezliğinde plazma renin ve aldosteron düzeylerinin artmasına 

karşılık hipoksemide farklı bir profil olduğu göze çarpmaktadır. Akut hipoksemide 
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plazma renin düzeyi artmakta, değişınernekte veya azalmaktadır. Ancak pek çok yayın 

akut hipokseminin serum aldosteron düzeyini düşürdüğünü ifade etmektedir (93 ). 

KOAH hastalannda gelişen ödemin karbondioksit (C02) retansiyonu ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (1 05, 2 ı 7, 246, 266). KOAH'ın başlangıç fazında renal perfüzyon 

genellikle normaldir, fakat COı retansiyonu gelişirse renal kan akımı azalır (246). 

Aynca hiperkapni noradrenalin düzeylerinde renal kan akımında azalmaya neden olan 

bir artışa neden olur ki bu da baroreseptörlerin inaktive eden ve direk merkezi sempatik 

uyan yapan periferal vazodilatasyon yoluyla olur (246). Sempatik aktİvasyon renal 

plazma akımını azaltı rken, RAAS' i uyanr ve bikarbonatın, sodyumun ve suyun tübüler 

absorbsiyonunu kolaylaştınr. Aynca, vazopressin de ödem oluşumuna katkıda 

bulunurken, plazma düzeyi hipoksemik ve hiperkapnik hastalarda yükselir (14, ı 28, 

ı 78). Hipoksemik KOAH hastalannda otonomik disfonksiyonun varlığı gösterilmiştir 

(226). Korpulmonalede renal hemodinamikler ve nöro-endokrin yanıtlar üzerine 

hipokseminin etkileri tam olarak açıklanamamış olmasına rağmen, bu kan gazı 

anormalliklerine sekonder olarak gelişen renal kan akımında azalmaya RAS 

aktivasyonu neden oluyor gibi görünmektedir (39). Buna karşın; ödemli hipoksemik 

KOAH'lı hastalarda ACE inhibisyonu plazma aldosteron düzeylerini düşürmekle 

birlikte; bozulmuş hipertonik tuz yüklerini sekrete etme yeteneklerini geliştirdiği 

gösterilmiştir (225). Atriyal natriüretik peptid, şişmiş atriyal duvarlardan salınır ve 

vazodilatatör, diüretik ve natriüretik etkileri nedeniyle ödem gelişmesini önleyici 

rnekanİzınada yer alır. Bununla birlikte, tek başına bu etkiler, ödemi teşvik eden 

mekanizmalan dengelernede genellikle yetersizdir. Periferik ödem, alevlenme 

dönemlerinde gelişebilir veya şiddetlenebilir. Alevlenmeler sırasında pulmoner 

hipertansiyonun kötüleşmesinin ödem oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir 

(15, ı28). 

2.1.6. SOLUNUM YETERSİZLİGİ TANIMI 

Solunum sisteminin en önemli görevlerinden biri oksijen ve karbondioksit 

değişiminin sağlanmasıdır. Bunun için uygun ventilasyon, distribüsyon, difüzyon ve 

perfüzyon gereklidir. Solunum yetmezliği ise, bunların koordinasyonundaki bozukluğa 

bağlı olarak kandaki oksijenasyanun ve/veya karbondioksit eliminasyonunun 

yetersizliğidir. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi KOAH'da var olan kronik 

solunum yetersizliği başlıca iki tiptedir (Şekil 2-3); 
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1. Gaz değişimindeki yetersizlik bir diğer adıyla akciğer yetersizliği, HiPOKSiK 

solunum yetmezliği 

2. Solunum pompasındaki yetersizlik, ventilasyon yetersizliği, HİPERKAPNİK 

(HİPERKARBİK) solunum yetersizliği. 

Solunurnun santral baskılanması ı ı Hedef organda mekanik problemler 

Solunum kas güçsüzlüğü 

V en tilasyon yetmezliği 

HiPERK..umi 

Solunum pompası yetmezliği 

Gaz değişiminde yetmezlik 

HİPOKSL\Iİ 

Akciğer yetmezliği 

Şekil 2-3: Solunum yetmezliğine neden olan mekanizmalar (274). 

KOAH'da solunum pompası yetersizliği (ventilasyon yetersizliği) esas olarak 

akciğerdeki mekanik problemlerden ve solunum merkezinin KOAH'a bağlı ikincil 

nedenlerle baskılanması ile ortaya çıkar. KOAH'ta kronik C02 artışını kompanse etmek 

için, organizma böbreklerden bikarbonat atılımını azaltarak asit iyonlarını bloke etmeye 

çalışır (274 ). Ancak kan beyin bariyerinde artmış bikarbonatların hidrojen iyonlarını 

(H-+) bağlaması sonucunda bazı KOAH olgularında kan beyin bariyerinde H+ iyonları 

tamponlanır. Bu ise, merkezi kemosensitif alanların uyarısını azaltır. Nöromüsküler 

dürtü (soluk volümü 1 inspirasyon zamanı = VTffl), VT, ventilasyon (VE) azalır ve 

PaC02 artar. C02'in kronik artışı merkezi sinir sisteminde, kortekste narkotik etkiye 

sebep olur (C02 narkozu) (205). Narkoz etkisi ile VT ve VE azalır ve PaCOı artar. 

Gerek akciğere ait mekanik problemler gerekse de solunum merkezinin baskılanması 
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solunum yorgunluğuna bağlı kas güçsüzlüğü yaratarak, solunum pompasının yetersizliği 

sonucu hipoksi ile birlikte hiperkarbiye sebep olur. 

Hedef organ akciğerdeki değişiklikler bronşiyol duvarı ve elastik dokuya aittir. 

Bronş duvarında ve lümenindeki mukus sekresyonunda artış, mukoza!, peribronşial 

inflamasyon ve az oranda fibrozis söz konusudur. Bronş duvarı dışında elastik dokuda 

kayıp yanında inflamasyon vardır. İnterstisyel alanda bu değişikliklerden damar yatağı 

da etkilenmiştir. Özellikle bronş duvar ve lümenindeki değişiklikler hava yolu direncini 

artınr. Elastik doku değişiklikleri ikincil olarak bronş duvarını etkiler (184, 274). 

KOAH'da solunum yolu darlığı ventilasyonu etkileyerek Pa02'nin düşmesinde önemli 

etkendir. 

2.1.7. KOAH'DA ENDOTEL HÜCRESİ 

Endotel hücresi membranında bulunan dönüştürücü enzimler ( converting 

enzyme) anjiotensin I'i anjiotensin II'ye çevirir. Kininleri yıkar, inaktif peptidlere 

çevirir (189). Endotel hücresinin yüzeyinde muskarinik reseptörler (32, 68), 

histaıninerj ik reseptörler ( 1 06), vasopressinerj ik reseptörler ( 123 ), kininerjik re septörler 

(133), pürinerjik reseptörler (199), hidroksi triptaminerjik reseptörler (154), trombin 

reseptörleri (229) ve endotelin (191) reseptörleri gibi çok sayıda reseptör bulunur. Bu 

reseptörlere bağlanan faktörler, sırası ile asetil kolin, histamin, arjinin vasopressin, 

adrenalin, noradrenalin, bradikinin, trombosit kaynaklı adenozin difosfat ve 5- hidroksi 

triptaınin, trombin ve endotelin, endotel hücresinden endotel kaynaklı gevşetici faktör 

(EDRF) serbestleşmesine ve damarın gevşemesine yol açarlar. Ancak periferik venlerde 

asetil kolin, araşidonik asit, adenozin difosfat, 5-hidroksi triptarnin endotel hücresinde 

uygun reseptörlere bağlandığında gevşeme yerine endotel epiteli kaynaklı kasıcı faktör 

ya da faktörleri serbestleştirerek, damar düz kasının kasılmasına sebep olur (274). 

Endotel hücre rescptörlerinin uyarılmasını takiben sitoplazmada bulunan L

argininden nitrik oksit (NO) yapımı aktive olur. Oluşan NO damar düz kasına 

eriştiğinde çözünebilir guanilat siklazı (sGC) aktifleştirir; sGC ise, guanizin trifosfattan 

(GTP) siklik guanizin monofosfat (cGMP) yapımına sebep olur. Düz kas hücresinde 

cGMP artışı, düz kasın gevşemesine yol açar. Endotel hücresi, endotel kaynaklı 

gevşetici faktörleri hem damar lümenine hem de damar duvarına doğru serbestleştirir 

(18). Damar lümeninde NO oksihemoglobin tarafından etkisiz hale getirilir. Lümendeki 
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lökositler ve trombositler endotelde bulunan EDRF nedeniyle endotele yapışamazlar. 

Benzer şekilde, prostasiklin 12 (PGI2)'de tcombosit agregasyonunu engeller (84, 274). 

NO sentetaz'ın etkinliği · endotel hücre sitoplazmasındaki kalsiyum iyon 

konsantrasyonuna bağlıdır. Kalsiyum iyon konsantrasyonu ise kalmoduline bağımlıdır. 

Endotel yüzeyindeki reseptörler agonistleri tarafından uyarıldıklarında yüzeydeki 

kalsiyum kanalları açılır. Kalsiyum hücre içine girer, kalmodulin ile etkileşir, bir 

taraftan NO sentetaz yardımıyla L-argininden NO yapımına, diğer yandan endotel 

kaynaklı hiperpolarize edici faktörün hücre membranında oluşmasına neden olur. 

Endotelde oluşan gevşetici ve hiperpolarize edici faktörler (EDHF) komşu damar düz 

kas hücre membranını etkilerler (29). Hiperpolarize edici faktör düz kas hücresinde 

kalsiyum kanallarını etkiler, hücre içindeki potasyum hücre dışına çıkar. NO damar düz 

kas hücresinde sGC'tan cGMP yapımına neden olur ve sitoplazmada bulunan Ca+2 ile 

cGMP birleşerek düz kas gevşemesine yol açar. Aynı şekilde K+ azalması da damar düz 

kaslarını gevşetir (18, 274). 

PGI2 endotel kaynaklı damar gevşetici faktörlerden biridir. Prostasiklin damar 

duvarı düz kas yüzeyindeki adenil siklaz reseptörünü aktifleştirir. Bu ise düz kas 

sitoplazmasında adenozin trifosfattan (ATP) siklik adenozin monofosfat (cAMP) 

meydana getirir. Damar düz kasında PGI2'nin neden olduğu cAMPartışı ve EDRF'nin 

neden olduğu cAMP artışı gevşeme oluşturur (84 ). Damar düz kas gevşemesinde rol 

oynayan diğer bir faktör de endotel hücre çevresinde oluşan trombindir ve endotele 

bağımlı olarak gevşemeye sebep olur. Sağlam bir endotel hücresinde trombositlerden 

salınan seratonin (5-HT) ve tromboksan A2 (TxA2)'nin etkinlikleri inhibe durumdadır. 

Bir damarda trombosit agregasyonu olduğunda damar lümenindeki daralmayı en aza 

indirmek için agrege olan trombositlerden salınan bazı faktörler EDRF serbestleşmesine 

sebep olurlar. Trombosit kaynaklı 5-HT, adenozin nükleotidleri (ADP ve A TP) 

endotelden EDRF yapımını hızlandırırlar (84, 154, 274). Bu şekilde damarın beslediği 

dokunun beslenmesi sürdürülür ve mikroagregatlar elimine olur. Sağlam endotel 

seratonin (5-HT) gibi trombositlerden serbestleşen mediatörlerin damarları daraltmasını 

serbestleştirdiği EDRF ile engeller. KOAH olgulannda endoteli etkileyebilecek 

patolojik koşullar; hipoksi, pulmoner hipertansiyon, arterioskleroz, derin ven trombozu 

ve buna bağlı olarak pulmoner arteriere ulaşan trombüstür (84, 274). Bilindiği gibi, akut 

hipoksiye pulmoner arterler ani olarak kasılınayla cevap verirler. Hipoksik koşullarda, 
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endotel sağlıklı olsa dahi, endotel hücresi endotel kaynaklı kasıcı faktör (EDCF) 

serbestlcştirir; bu düz kasın kasılmasına sebep olur. Benzer şekilde hipoksik koşullarda 

ortamda seratonin, adenozin difosfat, asetil kolin ve araşidonik asit söz konusu 

olduğunda bu maddelerin bağlandığı endotel yüzey reseptörlerinin aktifleşmesi ile 

normalde EDRF'ler serbestleşmesi beklenirken EDCF'ler serbestleşir ve damar düz 

kasları kasılır (251, 274). 

KOAH'da damar yatağında bulunan aksidanlar (süperoksit anyonlar), 

proteazlar, endoperoksitler endoteli etkileyerek EDCF serbestleşmesini artırırlar. Sigara 

içilmesine devam edilmesi durumunda, akut enfeksiyonlar döneminde bu daha da artar. 

KOAH'ın etiyolojisinde sıgaranın rolü tartışmasızdır. Sigara KOAH gibi 

arteriosklerozun da nedenlerinden biridir. Arterioskleroz endotel fonksiyonunu bozar. 

Arterioskleroz nedeni ile endotel fonksiyonları bozulduğunda EDRF azalır (84, 251, 

274). KOAH'a bağlı hipoksi, arterioskleroz ve endotel hücresinde zamanla meydana 

gelen değişiklikler birleşince patolojik gelişmeler hızlanmaktadır. Trombositlerden 

serbestleşen TxA2 ve 5-HT endotelden EDCF salınımına sebep olmakta, damar düz kası 

kasılmakta ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ise damar düz kasında 

hipertrofi ve hiperplaziyi hızlandırmaktadır. Bu etkiler ise pulmoner hipertansiyona 

neden olurlar (84, 274). 

KOAH olgularında alt ekstremitelerde derin ven trombozu oluşabilir. 

Oksidanlar ve proteazlar damarlarda endoteli de etkileyerek fonksiyonunu bozar, damar 

yatağını daraltır ve agregasyonu kolaylaştırır. Bu olayda hastaların az hareketli oluşunun 

ve ortopneik pozisyonunun da rolü vardır. Endotel fonksiyonu bozulunca trombositler 

kolayca endotele yapışırlar vetrombüs oluşur. Trombüs oluşumu endotel fonksiyonunu 

daha da bozar. Ayrıca hastanın hipoksik oluşu bunu kolaylaştırır. Alt ekstremite 

venlerinden kopan trombüsler kolaylıkla pulmoner emboliye yol açarlar. Pulmoner 

tromboemboli hipoksiyi artırırken, endotel fonksiyonunu daha da bozar. KOAH'da 

endotel fonksiyonu pulmoner arterlerde de bozuktur. Diğer taraftan hipoksi, damar 

haraplanması, tekrarlayan enfeksiyonlar, emboliler, arteriosklerotik değişiklikler buna 

sebep olabilir. KOAH' da pulmoner arterlerde endotel fonksiyon bozukluğunun olması, 

hipoksi ile birlikte düz kas kasılmasını kolaylaştırır. Endotel fonksiyon kusuru nedeniyle 

trombosit ve lökositlerin endotele yapışması kolaylaşır. Buna bağlı olarak pulmoner 
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arter alanında trombüsler oluşur. Benzer problemler özellikle sağ ventrikül boşluğunda 

papiller kaslar arasında da oluşur (274). 

2.1.8. KOAH OLGULARlNDA SOLUNUM YETMEZLİGİ DÖNEMİNDE 

BÖBREKLER VE SIVI BALANSI 

KOAH alevlenmesi olan hastalarda renal vasküler direncin arttığı ve kan 

akımının azaldığı bilinmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, hiperkapnik 

hastalarda da POı normal olsa bile renal kan akımının azaldığını göstermiştir. 

Hiperkapni böbrek kan akımını direkt ve indirekt olarak azaltabilir. Direkt etkisinde; 

merkezi sempatik aktiviteyi ve dolayısıyla noradrenalin salınımını attınr ve 

vasokonstrüksiyona neden olur (7, 143, 241 ). indirekt etkisi ise, hiperkapninin sistemik 

vasküler direnci azaltan güçlü vazodilatör etkisi nedeniyle arteryel baroreseptörleri 

inaktive ederek noradrenalin artışı ve RAS uyansına yol açması şeklinde olmaktadır (7, 

218, 241 ). KOAH'ta hiperkapni olduğu zaman dopamin, L-arginin (lll), protein yükü 

(217) ve hatta oksijen (lll) tarafından oluşturulan vazodilatör yanıtlar bozulmuştur 

(143). Bu tabloya sıklıkla eşlik eden orta derecede hipoksemi renal kan akımının 

azalmasına katkıda bulunur. Hastalann POı düzeyi yeniden normale geldiğinde ise, 

renal kan akımı da normal değerlere ul~maktadır. Yapılan çalışmalar hipokseminin 

vasküler tonusa etkisinin NO düzeyi ile de ilişkili olduğunu göstermiştir (lll, 241 ). 

Sonuç olarak; POı'nin yükselmesi, hipoksi nedeniyle ortaya çıkan 

renovasküler direnci düşürmektedir. Buna karşılık C02 düzeyindeki artış, renal vasküler 

direnci artırmaktadır. COı düzeyindeki akut artış, vasküler direncin artmasında 

hipoksemiden daha etkilidir (218, 143, 241 ). 

KOAH olgularının geç dönemlerinde ve akut atak evrelerinde ödem olgusuna 

da rastlanmaktadır. Hipoksi ve hiperkarbi tek tek ya da birlikte su ve tuz retansiyonuna 

sebep olurlar. KOAH olgularında hipoksi renal fonksiyonları etkileyerek (böbrek kan 

akımını azaltarak) ödeme yol açabilir. Hipoksik ve hiperkapnik KOAH olgularında 

arginin-vasopressin seviyeleri uygunsuz olabilir. Bu su retansiyonuna yol açarak ödemi 

kolayl~tırır. Kronik solunum yetmezliğinde kandaki katekolaminler artar, RAAS aktive 

olur. Bu olaylar ise Na+ retansiyonunu kolaylaştırır. Arter kan gazlarındaki değişmeler 

anjiotensin II, aldesteron ve arjinin-vasopressin seviyesini arttırarak tuz-su retansiyonu 

oluşturur (143, 241 ). Hipoksik KOAH olgularında su ve tuz retansiyonuna sebep olan 

mekanizmaların aktive olduğu süreçte kompansatuar mekanizmalar da devreye girer. Bu 
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olgularda atrial natriüretik peptid (ANP) artar bir yandan sodyum retansiyonunu 

azalmak üzere böbreklerden Na+ atılımını hızlandırır diğer taraftan ANG II ve arjinin 

vasopressin seviyesini azaltarak su ve tuz retansiyonuna engel olmaya çalışır. Hipoksi 

benzer şekilde dopamin ve digoksine benzer maddeleri artırır. Bu maddeler de tuz ve su 

retansiyonunun kontrolünde böbreklerden Na+ atılımını hızlandırarak etkili olurlar. Bu 

etkin mekanizmaların yetersiz kaldığı durumlarda ödem oluşur. Korpulmonalenin de var 

olduğu hipoksik ve hipoksik-hiperkapnik KOAH olgulannda ödem oluşumu tablonun 

daha da ağırlaşmasına sebep olur (42, 143, 274). Kronik hipoksik KOAH olgularında 

ayrıca böbreklerin eritropoezi de etkilediği bilinmektedir. Bu olguların hemotokritleri 

artmıştır (274). 

2.1.9. KOAH OLGULARlNDA KİLO DEGİŞİMLERİ 

Diğer kronik inflamatuar durumlardaki gibi KOAH hastalarında da kötü 

beslenme, kilo kaybı, kas kaybı ve doku kaybı sıklıkla görülür (244, 268). Özellikle ağır 

obstrüksiyonu bulunan amfızemli hastalarda bu durum daha belirgindir (21 1, 244). 

Aslında kilo kaybı KOAH hastalannda direk olarak kötü prognozu gösterebilir (268). 

KOAH'h hastalarda vücut ağırlığının hayatta kalım süreleri üzerine bağımsız olarak 

etkili olduğu, üstelik düşük vücut ağırlığının negatif etkisinin bazı KOAH'h hastalarda 

uygun egzersiz terapi si ile geri döndürülebileceği gösterilmiştir (2 14 ). 

KOAH'ta kilo kaybı iskelet kas atrofisine ve solunum kası güçsüzlüğüne yol 

açar ve klinikle de ilişkilidir (2, 244, 268). KOAH'lı hastalarda zayıf vücut kitlesi ile 

solunum kas gücünü kıyaslamak solunum kas zayıflığının mekanizması ile ilgili 

araştırmalarda kullanışlı olabilir (18 1 ). KOAH'lı hastalarda, bozulmuş solunumsal ve 

periferal kas fonksiyonu ile birlikte serbest yağ kitlesi (FFM) azalması ve azalmış 

egzersiz kapasitesi söz konusudur (268). BMI ve serbest yağ kitlesi indeksinin (FFMI) 

bir mortalite göstergesi olduğu, KOAH'lı hastaların rutin değerlendirmelerinde BMrya 

ek olarak FFMI da göz önünde bulundurulması gerektiği bildirilmiştir (256). Buna 

karşın serbest yağ kitlesinin havayolu obstrüksiyonundan bağımsız olduğu ve ciddi 

KOAH'lı hastalarda egzersiz performansının belirlenmesinin daha önemli olduğu da 

öne sürülmüştür (2 13 ). Ancak yapılan başka bir çalışmada KOAH hastalarında azalmış 

vücut kitlesinin kasların aerobik kapasiteleri üzerine negatif etkiye sahip olduğu 

gösterilmiştir. Bu etkinin hastaların solunumsal kısıtlamaları ile kıyaslandığında 

egzersiz toleranslarındaki değişkenli ği de açıklayabileceği öne sürülmüştür (I 87). 
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KOAH'h hastalar sağlıklı sedanter kişilerle kıyaslandıklarında azalmış izokinetik kas 

fonksiyonuna sahiptir. Ağırlık antrenmanı sonrasında İ:.;~ kas fonksiyonunun geliştiği 

gösterilmiştir. Hafif KOAH'lı hastalarda da iskelet kas fonksiyonlannda hipoksemi 

veya malnütrisyon gibi faktörlerle açıklanamayan bir eksikliğin belirlenebileceği ve 

muhtemelen kas dekondisyonu nedeniyle olan bu eksikliğin ağırlık antrenmanıyla 

önlenebileceği bildirilmiştir ( 48). Evre III ve IV normal ağırlıklı KO AH' h hastalarda 

yoğun egzersizin anabolik bir yanıtı uyarabiieceği öne sürülmüş ve antrenman 

sonrasında egzersiz performansı ve kas fonksiyonunun FFM'ye göre daha belirgin 

düzeldiği de bildirilmiştir (88). Orta dereceli KOAH hastalannda kardiyopulmoner 

egzersiz test laboratuarı kullanılamadığında 6 dk yürüme testinden elde edilen yürüme 

mesafesi kilo ile çarpıldığında elde edilen sonucun oksihemoglobin desatürasyonu ve 

DLco gibi parametrelerle korele edilmesi önerilmiştir ( 4 7). 

KOAH'ta kilo kaybı ve kas kaybının altta yatan mekanizması tam olarak 

aniaşılamamıştır fakat anabolik ve katabalik dengesizliğin yer aldığı düşünülmektedir. 

Aynca kronik sistemik inflamasyonda yer alan interlökin-1, TNF-a gibi sitokinler 

KOAH'lı hastalarda kas zayıflamasıyla ilişkili olabilir (268). TNF-a, KOAH 

patogenezinde pek çok rolü olan bir moleküldür. KOAH'lı hastaların balgamlarında ve 

bronko alveolar lavaj (BAL) sıvılarında yüksek bulunmuştur. Bu TNF-a, NF-kB'yi 

aktive eder ve dolayısıyla IL-8 transdüksiyonunu indirekt yolla arttınr (16). Kaşeksi ve 

kilo kaybı ile ilişkili olduğu da saptanmıştır (16, I 35). Anti-inflamatuar ve anti

aterosklerotik etkilere sahip olduğu bilinen, yağ dokusu kaynaklı spesifik bir protein 

olan adiponektinin KOAH'h hastalarda plazma düzeylerinin yüksek olduğu ve 

adipanektin ile TNF-a düzeyleri ile % Rezidüel Volüm arasında korelasyon olduğu da 

gösterilmiştir. Adipanektin düzeylerinin ağırlık kaybı ve sistemik inflamasyon ile 

ilişkisi vardır (239). KOAH'ta kilo kaybı solunum işi için artmış enerji harcamasıyla da 

ilişkilidir. KOAirlı hastalarda azalmış kreatinin- ağırlık indeksinin (CHI); dalaşımda 

artmış IL-6, TNF-a ve bunların çözünebilir reseptörleri ile ilişkisi gösterilmiştir. BMI 

normal bile olsa; CHI düşük olanlarda inflamatuar mediatör düzeylerinin normalden 

yani normal BMI ve CHI düzeyine sahip olanlardakinden yüksek olduğu bildirilmiştir. 

KOAH'ta iskelet kas kaybının orijini multifaktöriyel olmakla birlikte; görünür bir kilo 

kaybı olmasa bile, sistemik inflamasyon ile arasında bir bağ olduğunu ileri sürülmüştür 

(76). Normal kilolu ve düşük kilolu hastalardan alınan kas biyopsisinde NF-kB DNA 



35 

bağlanma aktivitesi, inducible nitrikoksit sentaz (iNOS) ve onun inhibituar subüniti 

IkB-k değerlendirilıniş ve düşük kilolu KOAH hastalarında NF-kB aktivasyonu ve 

iNOS uyarısı olduğu gösterilmiştir (2). KOAH'ta alevlenme sırasında enerji 

metabolizması hakkında çok az bilgi bulunmakla birlikte; yağ dokusundan salınan 

leptinin alevlenme tedavisi sonrasında sistemik inflamasyonun kontrol altına 

alınmasıyla stabil dönemdeki normal sınırlara geldiği gösterilmiştir (54, 241). 

Literatürde bildirilen bu değişiklikler KOAH'ta kaşeksinin moleküler patogenezine 

katkıda bulunabilir. 

2.2. RENİN- ANJİOTENSİN SİSTEMİ 

Renin Anjiotensin Sisteminin (RAS) substratı, bir glikoprotein olan 

anjiotensinojen karaciğerden salınır (189). Böbreğin jukstaglomerular aparatından 

sekrete edilen renin enzimi (189, 192) tarafından dalaşımda 1 O arninaasidi anjiotensin-1 

(ANG-I)'e dönüştürülür. ANG-I birkaç saniye sonra pulmoner dolaşımdaki endotelyel 

hücrelerin yüzeyinde yüksek konsantrasyonda eksprese edilen, membran bağımlı bir 

metalloproteinaz olan Anjiotensin Converting Enzim (ACE) tarafından 2 arninaasidi 

kınlarak sekiz aminoasitli anjiotensin-11 (ANG-II)'ye dönüştürülür (95, 189). 

Akciğeriere bir saniyede gelen ANG-I'in o/o 70'i ANG-II'ye çevrilir. ANG-11 oldukça 

güçlü bir vazokonstrüktör olup, dolaşım dışında da etkileri bulunmaktadır. Dalaşımda 1-

2 dakika kalır ve anjiotensinaz'lar olarak adlandınlan, değişik dokularda ve kanda 

bulunan enzimlerce inaktive edilir (1 89). RAS metabolizması Şekil 2-4'te özetlenmiştir. 

Renin, anjiotensinojen, ANG-I, ANG-11, anjiotensin reseptörleri (AT) Tip 1 ve Tip 2, 

anjiyotensin dönüştürücü enzim, kimaz, katepsin D ve G, tonin RAS'a ait 

proteinlerdendir. ANG-11 yalnız kan basıncını arttırınakla kalmaz, aynca güçlü 

mitojenik bir etkiye sahip olduğundan damar düz kasında proliferasyona neden olarak 

ateroskleroz gelişimine katkıda bulunur (77). RAS'ın ana efektör enzimi kabul edilen 

ANG-11, spesifik reseptörü üzerinden etkisini gösterir. Örneğin; adrenal korteksten 

aldosteron salınımına veya vasküler düz kas hücrelerindeki reseptörleriyle etkileşerek 

vazokonstüksiyona neden olur (189). Farklı anjiotensin reseptörleri (A Tl, A T2, A T4) 

ve yer alan farklı sinyal dönüşüm yolakları tanımlanmaktadır ( 6 ı, 112, ı 83, 189). 

Aynca ANG-(1-7) gibi kırpılmış peptidler de tanımlanmaktadır. ANG-11 oluşumu için 

de serin proteaz kimaz (ANG-I'i ANG-II'ye dönüştürebilen) gibi alternatifyolaklar ileri 

sürülmektedir (9, 82, 189, 245, 267). Mast hücre mediatörlerinden olan, depolanmış 

halde bulunan kimazlar mukus sekresyonu ve ekstrasellüler matriks yıkımı (186), triptaz 



36 

ise nöropetidlerin parçalanması, kompleman 3a (C3a) ve bradikinin oluşumu yanında 

bronşiyal hiperaktivite, fibroblast proliferasyonu ve kemik yeniden yapılanması ile 

ilgilidir. Son zamanlarda kimazın bir çeşit granzim olduğu ve apoptozu indüklediği de 

gösterilmiştir (75, 144, 186). ANG-Pin alternatif temizlenme ürünlerinin RAS'da 

fonksiyonel peptidler olduğu ileri sürülmektedir (I 89, 209). Bunlardan en yaygın 

çalışılanı ANG-(l-7)'dir. ANG-(1-7) ANG-I'den bazı ACE'den bağımsız olan 

enzimierin etkisiyle üretilmektedir. Bu enzimierin bazıları (Neprylisin gibi) ANP ve 

bradikinin metabolizmasında yer alır ve ANG-(l-7)'nin metabolizma ve yıkımında 

aktive olduğu gösterilmiştir (I 89). Bu ACE'nin farklı kardiyovasküler peptid sistemleri 

arasında kompleks bir ilişkisi olduğunu desteklemektedir. ANG-(1-7), ANG-II'nin 

bilinen etkilerini çoğunlukla önleyen çeşitli etkilere sahiptir (I I 4, I 89). ACE 

inhibitörlerinin yararlı etkilerinin AN G-II ve bradikinin düzeylerindeki değişikliklerden 

ziyade farklı ACE sinyal yolaklarının aktivasyonuna bağlı olabileceği ileri 

sürütınektedir (85, 189). ACE2 alternatif anjiotensin peptidlerinin üretiminde, özellikle 

de ANG-II'nin ANG-(l-7)'ye ve ANG-I'in ANG-(l-9)'a dönüşmesinde yani ANG

II'nin inaktive edilmesinde yer alır (70, I 89, 257). ACE2 aynca BK'nın aktif metaboliti 

olan des-Arg(9)-bradikinini yıkar; fakat bradikinini hidrolize etmez ve ACE 

inhibitörlerine duyarsızdır. ACE2 aslında aktive RAS içinde doku spesifik dengeleyici 

bir mekanizma olarak düşünülebilen vazodilatör AN G-(1-7) 'yi üretir (70, I 89). 

ACE2'nin ekspresyonu ACE ile kıyaslandığında kardiyak kan damarları ve 

böbrek tübüler epitelyum u ile sınırlıdır (58, I 89). ACE'nin NH2 terminal ucu için doğal 

bir substrat olan N-asetil-seril-aspartil-lisil-prolin (Ac-SDKP), hematopoetik bir 

faktördür (189, 201 ). Ac-SDKP yıkımı ACE inhibitörleri tedavisiyle bloklanabilir ve 

plazma düzeyleri yükselir. Bu da Ac-SDKP ölçümünün, ACE inhibisyonunun klinik 

etkinliği için bir marker olabileceğini desteklemektedir (12, ı 89). Hematopoetik 

sistemde; Ac-SDKP hücre döngüsü üzerine etki eder ve pluripotent kök hücrelerinin 

aktivasyonunu engeller (1 ı, 1 89). Ac-SDKP son zamanlarda ACE inhibitörleriyle 

tedavi edilen kalp yetmezliği olan hastalarda görülen anemiyle ilişkilendirilmektedir 

(I 89, 249). İnsan kalp kimazı olarak isimlendirilen ve ANG-11 oluşturan bir serin 

proteazı, kalpte ANG-11 oluşumunun alternatif bir yolağında aktivatör olarak kabul 

edilmektedir. ACE inhibisyonundan etkilenmez ve ANG-11 üretiminin alternatif bir 

yolağı için uygun olduğu ileri sürülmektedir (189, 245). Katepsinler ve tonin gibi daha 

önceden tanımlanmış olan ANG-11 oluşumunu sağlayan bazı diğer alternatif enzimiere 
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rağmen kimazlar yüksek substrat spesifikliği özellikleriyle özel dikkat çekmiştir. Bu 

enzim ayrıca ANG-11 aracılı arteriosklcrozisde muhtemel oyuncu olarak ileri sürüldüğü 

vasküler duvarda da eksprese edilir (9, 1 89). 

-------j ANGl-9 

Am pA 

Amp,DAmp ı 

~-
Şeki12-4: RAS'da yer alan peptidler ve metabolizmaları. 

Kısaltmalar: ANG: Anjiyotensin, ACE: Anjiyotensin dönüştürücü enzim, NEP: Nötral 
endopeptidaz, PEP: Prolil aminopeptidaz, PCP: Prolil karhoksi peptidaz, CBP: Karhoksi peptidaz, Amp 
A: Aminopeptidaz A, D Amp: Dipeptidil aminopeptidaz. Açık mavi renk RAS'de yer alan peptidleri, 
koyu mavi renk RAS'de yer alan ve vazodilatasyon yapan peptidleri, turuncu renk RAS'de yer alan ve 
vazokonstrüksiyon yapan peptidleri, sarı renk ise dönüşümü sağlayan enzimleri helirtmektedir (Ferrario 
CM (82), Fleming I (85), Leung PS ( 145), ve Santos RA (209)'den hirleştirilerek hazırlanmıştır). 

ACE'nin inflamatuar/immün sistemde bazı fonksiyonları vardır. ACE ANG-I' i 

ANG-II'ye dönüştürmesinin yanı sıra, substans P'yi ve bradikinini de metabolize 

etmektedir. ACE inhibisyonuyla, bu peptidlerin metabolizmasının yavaşlatılması 
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öksürük refleksini uyararak aspirasyonu önleyebilir. Bunun yanı sıra, ACE inhibisyonu; 

anjiyotensin-II ye bağlı proinflamatuar nükleer faktör-kappa B (NF- kB) 

transkripsiyonunu da önler. 

ACE inhibitörünün öksürüğü uyarma mekanizmasının, ACE yi inhibe etmesi 

ve bu sayede de, havayolundaki duyusal sinirleri sensitize eden ve öksürük refleksini 

arttıran inflamatuar peptidler olan bradikinin ve özellikle substans P'nin 

metabolizmasının inhibe olması olduğu düşünülmektedir. II genotipi olan hastaların 

zaten en düşük ACE aktivitesine sahip olduğu göz önüne alındığında, bu hastalarda 

ACE inhibitörünün verilmesi, bradikinin düzeylerini muhtemel öksürük sınınnın 

üzerindeki değerlere arttırabilir. Bu, ACE inhibitörleri ile öksürük refleksinin 

indüklenmesinin I alleli ve II genotipi ile ilişki olduğunu ve ACE inhibitörüne bağlı 

öksürüğü olan hastalarda ACE düzeylerinin anlamlı şekilde daha düşük olduğunu 

gösteren Ye ve arkadaşlannın çalışması ile doğrulanmış gibi gözükmektedir (248, 272). 

Aynca, ACEI- bağlı öksürüğün prevalansının Asya ırkından olan bireylere daha fazla 

olduğu yayımlanmıştır (248). 

İlk önceleri hipoksinin ACE aktivitesini düşürdüğü öne sürülmüştür. Bilindiği 

üzere ACE'nin oluşturduğu ANG-11 negatif feed-back mekanizma ile renin salgısını 

baskılamaktadır. Dolayısıyla ACE'nin inhibe olması plazma renin aktivitesini 

arttıracaktır. Bununla beraber yapılmış pek çok çalışma; hipoksemide ne serum ACE 

aktivitesinin ne de serum ANG-11 düzeylerinin değişmediğini göstermiştir (115). Daha 

sonraki çalışmalarda ise, hiperkapnik (tip II) solunum yetmezliğinde plazma renin ve 

aldosteron düzeylerinin artmasına karşılık hipoksemide (tip I solunum yetmezliği) farklı 

bir profil olduğu göze çarpmaktadır. Akut hipoksemide plazma renin düzeyi artmakta, 

değişınernekte veya azalmaktadır. Ancak pek çok yayın akut hipokseminin serum 

aldosteron düzeyini düşürdüğünü ifade etmektedir (93). Artmış RAS aktivitesi kesin bir 

şekilde birçok sistemde proinflamatuar etki gösterirken, ANG-II direk profıbrotik 

etkilere sahiptir (87). Sıçan kardiyak fıbroblastlarında ANG-II'nin kollajen sentezini 

A Tl reseptörleri yoluyla uyardı ğı, kollajen ve fibronektin mRNA ekspresyonunu 

arttırdığı ve matriks metalloproteinaz I aktivitesini inhibe ettiği bildirilmiştir. ANG-11 ve 

kardiyak fibroblastlar arasındaki direk ilişkinin miyokardiyal fibrozise aracılık ettiği öne 

sürülmüştür (30, ı 49, ı 50). Ayrıca lokal RAS doku metabolizmasının düzenlenmesinde 

de direk rol oynar. ANG-11 glikojenolitik etkilere sahiptir. Postoperatif olarak bradikinin 
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var olan glikoz up-take'ini arttınr ve hem hepatik glikoz üretimini hem de protein 

katabolizmasını azaltır. Artmış RAS aktivitesi ayrıca, endotelyel fonk~iyvn üzerine 

etkilidir; vazokonstrüktör ve protrombotik etkiler gösterebilir. Pulmoner ACE 

ekspresyonu akciğer hastalıklarında, özelliklede KOAH'ın patogenez ve 

progresyonunda önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir (87). KOAH hastalarında 

akut atak sırasında serum ACE düzeylerinin yüksek bulunduğunu, sigara içenlerde 

sigara miktan ile ACE düzeyleri arasında da korelasyon bulunduğu, ACE düzeyleri ile 

Pa02 ve PaCOı düzeyleri arasında ilişki olmadığı gösterilmiş ve ACE düzeylerinin akut 

atak belirteci olarak kullanılabileceği öne sürülmüştür (60). KOAH haslarında 

egzersizle değişen pulmoner hemodinamikleri, doku oksijenasyonunu ve ACE 

inhibitörü olan kaptopril'e karşı duyarlılığı ACE genotiplerinin etkilediği gösterilmiştir 

(119, 120). 

ACE aktivitesinin kronik düşüklüğünün KOAH gibi kronik akciğer 

hastalıklarının uzun dönem tedavisinde; 

- pulmoner inflamasyon, yapılanması ve damarlanması üzerine potansiyel etkileri, 

- solunumsal dürtü ve solunum kasları üzerine olan etkileri, 

- oksijenin periferal kullanımı üzerine olan etkileri, 

- hipoksi ile karşılaşıldığında; iskelet kaslarının fonksiyonel kapasitelerindeki 

gelişmeler nedeniyle yararlı etkilere sahip olabileceği öne sürülmüştür (87). Mancini ve 

arkadaşlarının çalışmalarında; statinler, ACE inhibitörleri ve ANG-11 reseptör 

blokerlerinin KOAH hastalarında KOAH nedeniyle hastaneye yatışlarını azalttığını 

gösterilmiş ve bunun pulmoner hasarın azaltılması nedeniyle mümkün olabileceğini ileri 

sürülmüştür. ANG-II'yi etkileyen bu ilaçların dual kardiyopulmoner protektif 

özelliklere sahip olma ihtimali KOAH'ın yeni tedavi tartışmalarında henüz göz önünde 

bulundumlmamıştır ( 158). Tiol grubu içeren ACE inhibitörlerinin KOAH hastalarında 

havayolu inflamasyonu süresince reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu 

azaltabileceği ve buna bağlı olarak KOAH patogenezinde yer alan oksidatif stresi 

azaltarak kısmen inflamasyon u da azaltacağı ileri sürülmüştür (235 ). ANG-II'nin 

glutatyon tüketimi ve TGF-f31 ekspresyonuna aracılık ederek oksidatif strese neden 

olduğu ve lisinopril ve losartanın (ANG-11 tip 1 reseptör blokeri) bu etkileri azalttığı 

bildirilmiştir (19). Losartanın ayrıca plazma ACE düzeyini değiştirmezken, 
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bradikininleri arttırdığı gösterilmiştir. Bunun nedeni olarak, bradikininlerin ACE ve 

nötral endopeptidazlar (NEP) tarafından J.aha az metabolize edilmesi olabileceği ileri 

sürülmüştür (38). 

2.3. BRADİKİNİN 

Kininler olarak adlandınlan çeşitli maddeler kanda ve bazı organ sıvılarında 

oluşarak güçlü vazodilatasyona neden olabilirler. Kinin peptid sistemi insanlarda 

komplekstir. Plazma kallikreini bradikinini üretirken, glandüler kallikrein kallidin 

peptidini üretir. Kinin peptidlerinin bir özelliği de, bradikininin pirolin3 bölümü 

üzerinde hidroksillenmesidir. Küçük polipeptitler olan kininler proteolitik enzimler ile 

plazma ve doku sıvılannda bağlı bulunduğu a2-globulinlerden aynlırlar. Proteolitik 

enzimlerden özellikle önemli olanı kan ve doku sıvılannda inaktif formda bulunan 

kallikreindir. Bunlar doku inflamasyonu ve benzer kimyasal-fiziksel etkenler sonucunda 

aktive olur. Aktive olan kallikrein a2-globulinler üzerinde etkili olarak kallidin 

serbestlenmesine neden olur. Kallidin ise doku enzimleri tarafından bradikinin'e 

çevrilir. BK güçlü bir vazodilatasyona ve permeabilite artışına neden olur. Bradikinin 

karboksipeptidaz ya da ACE tarafından inaktive edildiği için sadece birkaç dakika 

süreyle etkili olabilir (157, 1 89). Böylece aynı enzim damar daraltıcı bir maddeyi aktive 

ederken damar genişletİcİ bir maddeyi etkisiz hale getirerek vasküler tonusu daha etkin 

hale getirmektedir. Aktive olmuş kallikrein ise vücut sıvılannda bulunan kallikrein 

inhibitörü tarafından inaktive edilir ( 189). BK metabolizması (Şekil 2-5)' de 

özetlenmiştir. 

BK düzeyleri en az idrarda, sonra arteryel ve en çok venöz kanda 

bulunmaktadır. Kan düzeyleri ACE inhibisyonuna duyarlıdır (73). İnsan seromunda 

nanomalar konsantrasyonda bir substrat kullanarak endojen BK metabolizmasını 

ölçebilen, analitik bir yaklaşım geliştirilmiş (63) ve BK'nın üç metallopeptidaz 

tarafından metabolize edildiğini gösterilmiştir. ACE, BK 'yı son inaktif metabol it olan 

BK(l-5)'e dönüştüren ana yıkım yolağını oluşturur (55, 63). Sonraki en önemli enzim, 

BK'yı inaktif peptid olan BK(2-9)'a dönüştüren aminopeptidaz P (APP)'dir. Bu 

metabolit daha sonra dipeptidil peptidaz IV tarafından BK(4-9)'a yıkılır (23, 55). Son 

olarak, kininaz I (ACE inhibe edilmedikçe minör metabolik yolağı oluşturur) BK'yı 

des-Arg9-BK'ya dönüştüren farklı bir karboksipeptidazdır (55). Des-Arg9-BK, BK'nın 

aktif bir metabolitidir ve deneysel inflamatuar koşullarda eksprese edilerek B 1 
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reseptörlerini uyarır (22, I 60). Diğer taraftan des-Arg9-BK BK inaktivasyonunda yer 

alan ACE ve APP tarafından metabolize edilir (55). 
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Şekil 2-5: Bradikinin metabolizması. 

Kısaltmalar: BK: Bradikinin, ACE: Anjiyotensin dönüştürücü enzim, PCP: Prolil karboksi 
peptidaz, CBP: Karboksi peptidaz, FXIIa: Aktive faktör XII, Flla: Aktive faktör II (trombin). Açık mavi 
renk BK metabolizmasında yer alan pcptidleri, koyu mavi renk BK metabolizmasında yer alan ve 
vazodilatasyon yapan peptidleri, sarı renk dönüşümü sağlayan enzimleri, pembe renk ise BK 
metabolizmasında ve koagülasyonda yer alan peptidleri belirtmektedir (Chen BC (45), Moreau ME 
( 171 )'den birleştirilerek hazırlanmıştır). 

Bradikinin güçlü bir inflamatuar mediatördür. Bradikinin B 1 ve 82 

reseptörlerinin alerjik akciğer inflamasyonunda önemli modülatuar etkisi olduğu 

Landgraf ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada gösterilmiştir ( 139). Akciğer fibroblastları 

çeşitli uyanlara yanıtta proinflamatuar sitakinleri yayarak inflamatuar yanıta potansiyel 

olarak katılmaktadır. Akciğer fibroblastları tarafından üretilen IL-8 ve IL-6'nın 
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uyanlması yolu ile akut akciğer hasarına yol açan inflamatuar reaksiyonlarda 

b.rauikin~1~!\::ı:~a yer aldığı desteklenmektedir (1 02). Hayashi ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada insan fibroblastları tarafından IL-8 üretimi üzerine BK 'nın uyarıcı etkisi, en 

azından bir kısmının, proteinkinaz C aracılığıyla olduğu, BK'nın akciğer fıbroblastlan 

tarafından üretilen IL-8 uyarısı yoluyla interstisyel akciğer hastalıkianna yol açan 

inflamatuar reaksiyonlarda yer alabileceği ileri sürülmüştür (101). Hava yolu 

inflamasyonu ile ilgili yapılan bir çalışmada TGF uygulanan sıçan trakeastnda BK2 

reseptörlerinin ekspresyonunun arttığı ve bradikinine aşırı duyarlılık maksirnal 

kontraktil yanıt ve reseptör dağılımında artış olduğu gösterilmiştir (126). Bir başka 

çalışmada ise alerj ik inflamasyon ve immunkompleks inflamasyonu modelinde de B 1 

ve B2 reseptör antagonistlerinin önemli modülatuar etkisi olduğu gösterilmiştir (139, 

ı40). 

V ane h eri ve arkadaşları yaptıklan çalışmada bradikininin bronşiyal 

remodeling ve fibrozis oluşumunda rol alabileceğim ileri sürmüşlerdir (250). BK'lerin 

monositler, alveoler makrofajlar, endotelyel hücreler, epitelyel hücreler ve fıbroblastlan 

aktive ederek inflamatuar ajana karşı savunmada rol oynadığı, IL-8 ve IL-6'nın 

salınımını uyarması yolu ile akut akciğer hasanna yol açan inflamatuar reaksiyonlarda 

yer aldığı gözlenmiştir (1 O ı, ı 02). İnsan havayolu epitelinde BK'run BK2 reseptörleri 

aracılığıyla inflamasyon da yer aldıkları bilinen NF -k~ ve IKKa~ aktivasyonu ile 

siklooksijenaz-2 (COX-2) ekspresyonuna yol açtığı gösterilmiştir ( 45). Ayrıca faktör 

XII eksik farelerde bradikinin üretiminin kısmen FXII'ye bağlı olduğu da gösterilmiştir 

(113). BK ayrıca endotelyel hücre fonksiyonlannın önemli bir modülatörüdür ve ayrıca 

güçlü bir kardiyoprotektif etkiye sahiptir. Bir çalışmada stabil BK2 agonistinin (B9972) 

ciddi pulmoner hipertansiyonu, sağ ventriküler hipertrofıyi azalttığı ve prekapiller 

pulmoner arteriollerdeki hiperproliferatif hücrelerin apoptozisini uyardığı bildirilmiştir 

(233). ACE inhibisyonuyla oluşturulan plazma ekstravazyonunun NEP inhibisyonu ile 

arttığı bildirilmiştir (228). İnsan ve hayvanlardaki çalışmalar anjiotensin tip ı reseptör 

blokerlerinin kininler için de bir rol oynadığını göstermiştir. Anjiotensin, BK ve kallidin 

düzeyleri tsansiyel hipertansiyonlu hastalarda ölçülmüş, sonuç olarak Losartan'ın BK 

düzeylerini arttırdığı gösterilmiş (BK 1-7 1 BK I -9, ATil 1 A Tl, A Tl -7 1 A Tl oranlannda 

azalma) ve artmış BK düzeylerinin ACE ve NEP tarafından azalmış metabolizması 

sonucu olduğu ileri sürülmüştür (38). B ı reseptör antagonistlerinin vasküler 

permeabilite modülasyonunda yer aldığı ve diyabetik vasküler komplikasyonlan 
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azaltmada yararlı olabileceği bildirilmiştir (141). TGF-P'nın da BK2 reseptör 

ekspresyon ve siyalillenmesini arttırarak, astmatİklerde görülen havayolu düz· kasının 

bradikinin ile oluşturulan kontraktil yanıtının artmasına neden olabileceği bildirilmiştir 

(126). BK antagonistleri invivoda anjiogenezisi ve matriks metalloproteaz etkisini 

inhibe eder. Bu bileşikler insan akciğer kanserinin tedavisi için klinik bir potansiyele 

sahiptir (227). 

2.4. HİST AMİN 

Histarnin (2-[4-imidazolyl] ethylamine) Dale ve Laidlaw tarafından 1910'da 

keşfedildi (57, 157) ve 1932'de anofilaktik reaksiyonların mediatörü olduğu saptandı 

(I 57). Histarnin biojenik aminlerdendir ve histirlin aminoasidinden L-Histidin 

dekarboksilaz içeren piridoksal fosfat (vitamin B-6) tarafından sentezlenir. Mast 

hücreleri, bazofiller, trombositler, histaminerjik nöronlar ve enterokromaffin hücreler 

tarafından sentezlenip, intrasellüler veziküllerde depolanıdar ve uyarı olduğunda 

salımrlar. Histarnin iki yolla metabolize edilir (Şekil 2-6): 

deaminoksidaz (DAO = histaminaz) tarafından oksidatif deaminasyona 

uğratılarak 

histamin-N-metiltransferaz (HNMT) tarafından metilasyona uğratılarak. 

Histaminin DAO veya HNMT tarafından mı katabolize edileceğinin histaminin 

lokalizasyonuna bağlı olduğu sanılmaktadır. DAO proteini epitelyel hücrelerde plazma 

membramna bağlı veziküler yapılarda depolanır ve uyanyla dolaşıma verilir (157, 216). 

Bu nedenle DAO'nun histaminden zengin besinierin sindirilmesinde olduğu gibi 

mediatör salınımından sonra ekstrasellüler histaminin temizlenmesinden sorumlu 

olabileceği öne sürülmektedir. Histamini inaktive eden ikinci önemli enzim olan HNMT 

sadece hücrelerin intrasellüler boşluğunda histamini dönüştürür ( 130, 1 57) ve sitozolik 

bir proteindir (31, I 57). Böylece bazı dokularda birlikte eksprese edilen ve histarnin için 

benzer affinitelere sahip olan bu enzimler substrat için yarışınıyar gibi gözükmektedir. 

HNMT histarnin için DAO'ya göre hafifçe daha yüksek affıniteye sahiptir (Şekil 2-6). 

Memelilerde DAO ekspresyonu spesifik dokulada sınırlıdır ve en yüksek affınitderi 

ince barsak, çıkan kolon, plesenta ve böbrek için gösterirler (3 1, 130, 1 57). Düşük DAO 

aktivitesi inflamatuar ve neoplastik hastalıklarda ve kemoterapi altındaki kişilerde 

intestinal mukoza hasannın potansiyel indikatörn olduğu tartışılmaktadır. HNMT insan 

dokularında yaygın olarak eksprese edilir. En çok ekspresyon böbrek ve karaciğerde 
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daha sonra dalak, kolon, prostat, ovcrler, spinal kord hücreleri, bronşlar ve trakeada 

olmaktadır. HNMT'nin bronş epitelyumunda histarnin degradasyonunda anahtar enzim 

olduğu kabul edilmektedir (I 57, 262). 

Histidin 

Histidin 

karboksilaz 

imidazol Asetik 

Asit 

Ribozil imidazol 

AsetikAsit 

Şekil 2-7: Histarnin metabolizması. 

Nmetil 

Histam in 

N metil imidazol 

AsetikAsit 

DAO: Deaminoksidaz, HNMT: Histarnin N mctil transferaz, MAO: Mono aminoksidaz. Açık 
mavi renk Histarnin metabolizmasında yer alan peptidleri, sarı renk dönüşümü sağlayan enzimleri veya 
olayları belirtmektedir (Maintz L ( 1 57) ve Vlieg-Boerstra BJ (258)'den birleştirilerek hazırlanmıştır). 

Histarnin birçok biyolojik reaksiyonda potansiyel mediatördür. İyi bilinen 

spesifik alerjenler tarafından Fe-RI reseptörünün bağlanmasıyla mast hücrelerinin 

degranüle olmasının yanı sıra, nöropeptidler, kompleman faktörleri (C3a ve C5a), 

sitokinler, hiperozmolarite, lipoproteinler, adenozin, süperoksidazlar (258), hipoksi, 

kimyasal ve fiziksel faktörler (uç sıcaklıklar, travma gibi) veya alkol bazı yiyecek ve 

ilaçlar gibi başka nonimmünolojik uyarılar da mast hücrelerini aktive edebilir ( 157). 

Mast hücresi bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve konak savunmasında önemli rol 

oynayan birçok kuvvetli sitakininin kaynağı olarak bilinir. Mast hücre mediatörleri 



45 

genelde iki tiptedirler. Bir kısmı önceden sentezlenerek depolanmış olarak bulunurlar: 

IL- 1 J3, IL-3, IL-4, TNF-a, SCF, triptaz, kimaz, karboksipeptidaz, histamin, hepatiıı, 

kondroitin sülfat, oksidatif enzimler, kemokinler, arilsülfataz, heksozaminidaz ve 

glukuronidaz gibi. Bazıları da uyarıya cevap olarak sentez edilirler: IL-6, IL-12, IL-13, 

IL-16, TGF-J3, GMCSF, lökotrienler ve prostaglandinler gibi (71, 186). Etanol gibi bazı 

teratojenik faktörler NK aktivasyonu ve bunun yanında CD1 9, IL- 2 ve IFN-y gibi 

sitokinler üzerinde supressif etki gösterirken, immün sistemin ayrı bir tolerans 

geliştirdiği gebelik döneminde bu supresyon güçlenmektedir. Bu supressif etki komplike 

olaylan tetiklemekte, immün yetmezliklere, tümör oluşumuna ve enfeksiyonlara eğilimi 

arttırmaktadır (3). Direkt ve indirekt etanol uygulaması immün sistemde sitokinler 

üzerinde immünsupresyona neden olurken, bu etkinin kısa süreli yüksek doz etanol 

uygulanan sıçanlarda uzun süreli etanol uygulanan gruplara göre daha güçlü olduğu 

belirlendi ( 4 ). 

Histarnin etkilerini çeşitli dokulardaki hedef hücreler üzerinde bulunan 1 'den 

4'e kadar numaralandırılmış olan 4 farklı reseptöre [histamin 1 reseptörü (HlR), H2R, 

H3R ve H4R] bağlanarak oluşturur. Düz kas hücrelerine kasılma, vazodilatasyon, artmış 

vasküler permeabilite ve mukus sekresyonu, taşİkardi, kan basıncında değişiklik ve 

aritmi gibi olaylara neden olur ve gastrik asit sekresyonu ve nosiseptif sinir liflerini (A 

delta ve C lifleri) uyarır. Ayrıca nörotransmisyon, immünomodülasyon, hematopoez, 

yara iyileşmesi, gündüz-gece ritmi (uyku-uyanıklık) gibi çeşitli olaylarda rol 

oynamaktadır (106). 

Histarnin hasara ve inflamasyona uğrayan veya alerjik reaksiyona maruz kalan 

hemen hemen bütün dokularda serbestleyebilir. Histaminin büyük bir kısmı hasarlı 

dokudaki mast hücreleri veya kandaki bazofıllerden kaynaklanmaktadır. Histarnin 

arteriollerde güçlü bir vazodilatasyona yol açar ve bradikinin gibi kapiller porların 

genişlemesine, plazma proteinlerinin ve sıvının doku içerisine sızmasına neden olur. 

Birçok patolojik durumda histarnin ve bradikinin nedeniyle fazla miktarda sıvı doku 

içine geçer ve ödem gelişir (157, 228). Boskabady ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada deneysel olarak KOAH oluşturulmuş kobaylarda histamine bronşiyal yanıtın 

kontrol hayvanları ile kıyaslandığında daha yüksek bulunduğu, H 1 reseptör blokajının 

yine KOAH grubunda daha fazla olduğu ve bu ikisi arasında korelasyon olduğu 

gösterilmiştir (25). 
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2.5. SİY ALİK ASİT 

Siyalik asit (SA), nöraminik asitten N-asetilizasyon yoluyla türeyen bir bileşik 

olup, glikoprotein ve glikolipidlerin oligosakkarid zincirlerinin indirgenrnemiş ucundaki 

terminal karbonhidrat kalıntısıdır. İnsan dokularında şu ana kadar en önemli olan formu 

N- asetilnörominik asit (NANA)'tir. Diğer siyalik asitler pek çok farklı komponentler 

içermektedirler (253). SA'ler hücre membranlannda önemli görevleri olan glikoprotein 

ve glikolipidlerin oligosakkarid zincirlerinin son bölgelerindeki şeker zincirleridir. 

Hücre membranının önemli komponentlerinden biridir. SA'in çok çeşitli biyolojik 

fonksiyonlarda görev aldığı belirtilmiştir (56, 220). Hücre membranlarının ve 

glikoproteinlerinin yapılannın korunması, hücre-hücre etkileşimleri, hücre-hücre 

haberleşmesinde ve kendine ait olan ve olmayanın ayrımında tanıma görevi, membran 

proteolizinden kaçınmak, hormonlar tarafından reseptör aktivasyonunun sağlanması için 

gerekli arabulucu olmak, membran transportu, membran reseptörlerinde bağlayıcı 

molekül görevi bulunmaktadır. Bunun yanında; kan glikoproteinlerinin 

[immunoglobulinler, kan grubu maddeleri, hormonlar (LH, FSH, TSH, EPO), enzimler 

(hyaluronidaz, kallikrein, enterokinaz)] görev ve yapılarına etkisi, glomerüllerin bazal 

membranlarında geçirgenliğin düzenlenmesi, konakçı-patojen etkileşimlerinde 

tanınmayı belirleyici etkisi gibi görevleri vardır (220, 252, 253). 

Pek çok araştırmacı serum ortalama SA miktarının ı ,5 - 3 mmol!L olduğunu 

göstermiştir. Bu miktarın büyük bir kısmı glikoproteinlere bağlıdır. Bunlar bazı 

enzimler, globulinler, lipoproteinler, hormonlar ve pıhtılaşma faktörleridir. Pek çok akut 

faz reaktanı da SA grubu içermektedir (56, 220). SA ayrıca lipidere bağlanır 

gangliosidleri oluşturur. Bu çözünmez maddeler serum lipoproteinleri ile taşınırlar ve 

SA'in yaklaşık ı O -50 J..lmol!L'sini oluştururlar. Serbest SA, totalin çok az bir 

miktarıdır. İleri teknİklerle değerinin 0,5 - 3 J..lmol/L arasında olduğu ölçülmüştür (220). 

Birçok farklı hastalıkta SA düzeyinin yükselmesini açıklayan bir n1ekanizma 

halen çok net değildir. Tabi ki, akut faz protein yanıtı oluşu bunu açıklar gibi gözükse 

de, kardiyovasküler hastalık vb. gibi birçok durumda saptanan siyalik asit düzeyinin 

yüksekliği açıklanamamıştır. Glikoproteinlerin ve glikolipidlerin siyalizasyon ve 

desiyalizasyonunu etkileyen birçok faktör siyalik asitİn serum, idrar veya diğer vücut 

sıvılarındaki düzeylerinde artma veya azalmaya yol açabilir (56, 220). SA'in büyük 

kısmı akut inflamatuar reaksiyonlarda artan akut faz proteinleri olarak bilinen 
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proteinlere bağlıdır ve akut faz reaktanı olarak görev almaktadır. Plazmada; oromucoid, 

alfal-antitripsin, haptoglobu!in, seruloplazmin, fibrinojen, komplemanlar ve transferrine 

bağlı olarak bulunmaktadır (ı 72). Renal hastahklarda, diabetes mel,litus, merkezi sinir 

sistemi hastalıklarında, Behçet hastahğında, bakteriyel enfeksiyonlarda, chron, 

psoriazis, artrit gibi inflamatuar hastalıklarda total SA miktarında önemli derecede artış 

dikkat çeker. Serum SA miktarı, ınİyokard infarktüsü sonrası hemen yükselmektedir ve 

kardiyovasküler mortalite açısından önemli bir ayraçtır. Yıllar boyunca, serumdaki total 

SA miktarı ya da lipide bağlı formu tümör belirteci olarak kullanılmıştır (220). idrarda 

SA tayini pek çok kahtımsal hastalıkta tanı amaçlı kullanılmıştır. Kanser hastalarında 

SA miktarı da yüksektir ve bu metastaz derecesini gösterınede ve tedavi takibinde 

önemlidir. Böylece, patalojik olayların SA miktarının artmasıyla ilişkili olduğu 

söylenebilir (56, 220). Fakat SA serum düzeyinin nonspesifik olması klinikte 

kullanımını sınırlandırmaktadır. Yinede, diğer belirteçlerle beraber değerlendirildiğinde 

SA konsantrasyonlan hastalık taramalarında, takiplerinde ve tedaviye verilen cevabın 

izlenmesinde kullanılabilir. SA konsantrasyonu kadınlarda 45 yaşından sonra menapoz 

yaşına yakın artış göstermektedir. Erkekler ise istatistiksel olarak anlamlı bir artış SA da 

yaşa bağlı olarak görülmektedir (56) 

2.6. DEFİBROTİD 

Sinonim Adları: Dasovas, Defıbrinotide, Fraction P, Noravid, Prociclide. 

Ortalama moleküler ağırlığı ı 5-30 kDa arasında değişen farklı uzunluktaki 

zincirlerin kümesi olan Defıbrotid (DF) memeli dokularından elde edilen DNA'nın 

kontrollü polimerizasyonundan elde edilen tek iplikli polydeoksiribonükleotiddir (190). 

DF'nin % ı O kadarı pürin ve primidin bazlanndan, 60 nükleotidlik ünitelerden oluşur. 

DF'nin% 9 kadarının fosfor bileşikleri,% ı0,55 timin,% 7,7 guanin, %9 adenin ve% 

6,4 sitozin olarak belirlenmiştir (21) 

DF hayvanlarda çoklu farmakolojik bir profile sahiptir. Bu farklı farmakolojik 

özellikler deneysel modellerde profıbrinolitik, anti trombotik, anti-iskemik, anti

inflamatuar ve trombolitik, postiskemik organ yetersizliğinden koruma olarak 

gösterilmiştir (51, 118, 127, 166, 190,200,204,242,243, 27ı). Ayrıca, DF İmınun 

efektör hücrelerin transendotelyel migrasyonunu önleyerek antienflamatuar aktivite 

gösterir ve endotelyel hücrelerin kemoterapi kaynaklı sitotoksisiteden korur. Anti 

neoplastik potansiyeli vardır (ı 70). Bunu hedef hücreleri kemosensitize ederek: en 
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azından tümör hücrelerinin beslenme yeteneğini antianjiojenik özelliğiyle yapmaktadır 

(132). 

DF endojen prostaglandinlerin düzeyini arttıran, lökotrien B4 düzeyini azaltan 

monosit süperoksit anyon yapımını inhibe eden ve vasküler endotelde trombomodülin 

ekspresyonunu stimüle eden bir adenozin reseptör agonistidir (40). DF vasküler 

endotel e spesifik olarak adenozin reseptörleri A 1 ve A2 üzerinden bağlanır. Bu 

reseptörler de endotelyel hücre regülasyonu ve hasara yanıtta yer alan bir nükleotid 

reseptör ailesidir (1 07, ı ı 8). 

DF trombotik bozukluğu olan hastalarda bazı faydalı etkileri olduğu 

gösterilmiştir (1 08, 190). Bir dizi vasküler bozukluğun tedavisi için geliştirilmiştir. 

Fibrinolizi arttınr (80). Olasılıkla selektif olarak PG 12 ve E2 düzeylerini arttırması ile 

birlikte tPA arttırması ve PAl- ı fonksiyonunu azaltınası suretiyle fıbrinolizi arttırıyor 

gibi görünmektedir. Böylece, antitrombotik, antiateriosklerotik ve anti iskemik etkileri 

açıklanabilir. 

Şimdiye kadar olan deneysel çalışmalann ön bulgulan DF'in renal 

hemodiyaliz cihaziarının dolaşımında fibrin birikimini önlemede kullanılmasını 

destekierken periferal obiiteratİf arter hastalığı ve akut tromboflebitin tedavisinde etkili 

olduğuna dair ilk kanıtlan sağlamıştır. Cerrahi girişim sonrası derin ven trombozunu 

önlemedeki etkinliği gösterilmişse de, DF'nin heparine herhangi bir üstünlüğü olduğu 

açık değildir (ı88). ABD ve Avrupa'da klinik deneyiere kabul edilen ilacın ciddi veno

okluziv hastalık (VOD) hastalannda yararlı etkileri gösterilmiştir. VOD görülen 

hastaların% 42'sinde hastalığın klinik işaretleri ortadan kalmıştır ve toksisite olduğunu 

dair bir bulgu ortaya çıkmamış ve koagülasyon profili üzerine de etkisi görülmemiştir. 

Birçok hastada da hastalığın progresyonunu engellemiştir. DF'in VOD'da profılaktik 

olarak kullanılabileceği ileri sürülmüştür ancak şimdiye kadar randomize prospektif 

klinik çalışma yapılmamıştır. DF'in etki mekanizması açık değildir fakat in vitro ve in 

vivo çalışmalar trombomodulin, tPA, prostasiklin ve PGE2 salınımını stimüle ettiğini ve 

trombin yapımını, doku faktör ekspresyonunu, PAI-1 salınımını ve endotelin aktivitesini 

arttırdığını göstermiştir. DF aynı zamanda L929 hücre kültürlerini TNF a kaynaklı 

hasardan korur ( 46, 51, 52, 118, ı 90, 200, 204). 

Benimetskaya ve arkadaşları çalışmalarında DF'nin bir dizi iyi tanımlanmış 

fosfodiester oligonükleotidler gibi heparİn bağlayan proteinlere bağlandığını; özellikle 
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bFGF'ye bağlandığını ama VEGF'ye bağlanmadığını göstermişlerdir. Araştırmacılara 

göre DF ile bFGF bağlandığında; bFGF, FGFRı-c'ye yüksek affiniteyle bağlanma 

yeteneğini ve endotel hücre mitogenezini stimüle etme yeteneğini sürdürür. DF aym 

zamanda bFGF'nin endotelyel matriksteki depolanma alanlanndan mobilize olmasım 

sağlar ve bFGF'yi tripsin-kimotripsin yanında hava oksidasyonunun degradasyonundan 

da korur. Son olarak DF kollajen ı 'e nanomolar affiniteyle bağlamr ve 3 boyutlu 

kollajen ı jellerinde endotelyel tubuler morfogenezi ilerletir. Olasılıkla bunu integrin ı 

veya 2'nin kollajen ı ile etkileşimini geliştirmesi üzerinden yapar. Bu etkiler açık bir 

şekilde anjiogenezi destekler (20). Araştırmacılar DF'nin hasarianmış hipoksik hepatik 

parankimin ve revaskülerizasyonunu ilerietme yeteneği ile ilişkili olabileceği 

görüşündedir. Bu alanda invivo deneyiere gereksinim vardır (142). Akut ınİyokard 

infarktüsü, Raynaud's fenomeni, renal trombotik mikroanjiopati ve renal transplant 

rejeksiyonlarının yer aldığı diğer hastalıklarda daha ileri klinik araştırmalara gerek 

vardır ve etkinliğin eşdeğerlik araştırmasından önce bu alanlarda araştırma yapılmalıdır 

(188). 

6 aydan fazla sürede yapılan çalışmalarda DF'in istenmeyen etkilerinin 

sıklığının az bulunması nedeni ile iyi tolere edilebilir. Ara sıra hafif alerjik reaksiyonlar 

ve gastrointestinal rahatsızlıklar bildirilmiştir ve nadiren hipotansif etkiler gözlenmiştir 

(1 88). Böylece elde edilen veriler hem parenteral hem de oral biçimleri olan DF'nin çok 

az olan ya da hiç olmayan antikoagülan aktivitesiyle iyi tolere edilebildiği 

desteklenmektedir. DF ile ilgili ilk veriler periferik obiiteratİf arteryel hastalık ve 

tromboflebit tedavisi için yararlı bir alternatif olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer 

taraftan bu ilacın diğer vasküler bozukluklardaki terapötik potansiyeli ve etkinliğinin 

nasıl olduğu var olan ilaçlarla kıyaslanınası henüz araştınlmamıştır. TxA2 düzeyleri 

etkilenmediği için bu özelliği selektif bir etki gibi görülmektedir ( 188). 

2.6.1. Farmakodinamik Özellikleri 

DF koagülasyon ve fibrinolitik sistemin çok sayıdaki mediatörü üzerine 

etkilidir. DF selektif olarak PG 12 ve E2 üretimini uyanr, bu prostanoidlerin kan 

düzeylerini arttırır. DF ayrıca tPA fonksiyonunu arttırırken, PAl'nın fonksiyonunu 

azaltır; böylece fibrinolitik aktivite arttırılır. Daha önce ortaya konmuş veriler, DF'nin 

bazı adenozin reseptörleri için bir affiniteye sahip olduğunu göstermektedir. Bu etki 

DF'nin PG 12 reseptörlerini arttırma yeteneğinden ve lökosit aktivasyonu ve bunu takip 
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eden ROS salınımının önlenmesinden sorumlu olabilir. Ayrıca son zamanlarda vasküler 

endoelyum üzerinde DF için spesifik bir bağlanma bölgesi belirlenmesirw rağmen 

bunun klinik ilişkisi henüz açıklanamamıştır (I 88). 

Parsiyel ve aktive protromboplastin zamanı ve protrombin zamanı gibi 

koagülasyon parametrelerinin anlamlı klinik bir etkisinin olmaması nedeniyle DF büyük 

oranda antikoagülan özelliği yoktur (271, I 88). DF'in özel pıhtılaşma faktörlerine olan 

etkisiyle ilgili veriler tam değildir. Fakat ilacın von Willebrand faktör, faktör VIII, 

faktör Xa ve prekallikrein üzerine hiçbir etkisi yok gibi gözükürken, antitrombin-III, 

fibrinojen ve protein C'ye olan etkilerinin daha fazla aydınlatılması gerekmektedir. 

DF'in trombosit sayılanna az bir etkisi olduğu bildirilmiştir. Fakat DF olasılıkla PG I2 

yapımını stimüle ederek veya trombosit cAMP düzeylerini arttırarak trombosit 

fonksiyonlarını inhibe ediyor olabilir (I 88). Prostaglandin E2 ve I2 düzeylerindeki bir 

artış bölgesel vazodilatasyon, trombosit agregasyonunun inhibisyonu ve L TB4 

düzeylerinin azalmasına (iskemik hasann muhtemel bir mediatörü) neden olarak 

terapötik etkilere sahip olabilir. Lökosit aktivasyonunun inhibisyonu, atherom 

oluşumunun ilerlemesini yavaşlatabilen ve post iskemik hasarı engelleyen serbest 

radikal oluşumunu azaltabilir. Bu nedenle hayvan çalışmaları, DF'nin invivoda 

antiiskemik, antiaterosklerotik ve antitrombotik etkilere sahip olduğuna kanıtlar 

sağlamaktadır. Bu çalışmalardan yola çıkarak, çok sayıda vasküler hastalıkta klinik 

deneyler yapılmış ve gelecekte DF'nin klinik kullanımı tanımlanmıştır (188). 

2.6.2. Terapötik kullanım 

Defıbrotid, iskemi reperrüzyon kaynaklı doku hasarında inflamatuar hücrelerin 

aktivasyon ve birikimini azaltır (127). Periferik Oklusiv Arter Hastalığı'nda (POAD) 

DF mutlak yürüme mesafesini arttırmada etkilidir. Bu arteryel perfüzyonun 

sağlandığının önemli bir göstergesidir ( 1 88). Tavşan kalplerinde DF'nin hem 

miyokardiyal dokuyu iskemi-rcperflizyon hasarından koruduğu (236) ve hem de 

infarktlı ventrikülde kreatinkinaz aktivitesini azalttığı gösterilmiştir. Antikoagülan ve 

hemodinamik aktivitesi olmayan DF ınİyokarda olumsuz bir etkisi olmadığı için 

iskemik kalp hastalığının kliniğinde kullanımında bir sakınca yok gibi görünmektedir 

(204). İnvitro çalışmalarda bölgesel kardiyak iskemi reperrtizyon hasarında DF'nin 

histarnin ve LDH salgısını azalttığı gösterilmiştir. Bunun da doku hasarına karşı Ca +ı 

yükünü azaltarak bir koruma sağladığı, aynı deneysel modelde ayrıca iskemi 
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reperfüzyon hasarında histamin, LDH ve malonildialdehit üretimi ve kalsiyum yükünün 

NO sentaz blokederiyle arttığı NO uonörleıiyle azaldığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar, 

izole ve var olan mast hücrelerinden histarnin salınımını inhibe eden NO'un iskemi 

reperfüzyon sırasında histarnin salınımını modüle ederek post iskemik ınİyokard 

hasarını etkileyebileceğini gösterir (ı 66). 

DF'in mikroanjiopati ile karakterize kök hücre tranplantasyonu ile ilişkili 

toksisitede ve hepatik VOD'da yararlı etkisi vardır (53, ıo7, ı 70). Antitrombotik 

özellikleri ve minimal hemorajik riski nedeniyle kanser ile ilişkili trombotik 

komplikasyonların tedavisinde kullanılabilir. İn vivo deneylerde DF'nin kemosensitize 

edici özellikleri ve tümör hücrelerine karşı direk aktivitesinin eksikliği DF'nin tümör 

mikro-çevresinde kemik iliği stromal hücreleri ile endotel arasındaki antitümör etkileri 

modüle ettiğini düşündürmektedir. Bu veriler multipl myelom ve diğer malinitelerdeki 

hasta sonuçlarını iyileştiren DF'nin geleneksel ve yeni terapilerle kullanımını öneren 

klinik çalışmaları destekler (ı 70). 

2.6.3. Doz ve Uygulama 

DF'in intravenöz (IV) ve intramusküler (IM) preparatı ve uzun süreli kullanım 

ıçın oral preparatı mevcuttur. Parenteral uygulamalar kısa dönem terapi gereken 

hastalıklar ve hemodiyaliz hastalarında; oral kullanım hastanın uygunluğunu geliştirmek 

üzere uzun dönem tedavide yapılmaktadır. Pek çok hastalıkta kullanılan DF dozu 

genellikle 400 ve ı 200 mg/gün arasında değişir. En sık kullanılan doz 800 mg/gündür. 

5,6 gr/güne kadar olan daha yüksek dozlar akut miyokard infarktüsü tedavisinde 

kullanılmıştır. IV doz rejimleri başlangıç bir bolus enjeksiyonunu takiben yavaş 

inftizyondan oluşur ve hem parenteral hem de oral dozlar 2-4 doza bölünür. DF 

profılaksi amacıyla cerrahi sırası ve sonrasında derin ven trombozunu önlemek için 

kullanılır ve tedavi operasyondan ı gün önce başlatılır (188). 

KOAI-rlı hipokscmik hastalarda trombosit fonksiyonlarında da anormallik 

gözlenebilir. KOAH'lı hastaların % ı O kadarında akut atak sırasında pulmoner 

tromboemboli nedeniyle ölüm görülmektedir. Postmortem incelemelerde ise akut atak 

nedeniyle ölen hastaların % 30'undan fazlasında pulmoner tromboemboli tespit 

edilmiştir ( 1 95). KOAH hastalarında hiperkoagülabilite bulunduğu ve uzun süreli 

oksijen tedavisinin aktive trombositlerden salınan P-tromboglobulini azaltınası 

nedeniyle bu tedavinin aşırı trombosit aktivasyonunu baskıladığı ileri sürülmüştür (1 0). 
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Her ne kadar KOAH'ın venöz tromboemboliye katkıda bulunduğu açıksa da, sigaranın 

bağım,:;ız olaıLık Ja tromboemboli riskini arttırabildiği düşünülmektedir. Bu nedenle 

yapılan randamize popülasyon çalışmalarında bulunan artmış fibrinojen, tıkaç faktörleri, 

doku faktörleri, trombosit aktivasyonu düzeyi ve zayıflamış fibrinolizis ile sigara içimi 

arasında potansiyel olarak ilişki olabileceği ileri sürülmüştür (232). Yine başka bir 

çalışmada KOAH'lı hastaların akut atak sırasında inflamasyon, endotelyel aktİvasyon 

ve tıkaç oluşumu arasında ilişki olduğu; mikrotromboembolinin klinik semptomları 

daha da şiddetlendirdİğİ ileri sürülerek KOAH'lı hastalarda farmakolojik 

trombofilaksinin uygulanması önerilmiştir (ı 95). İnflamasyonda trombositler lökositlere 

yapışarak kontak bağımlı yolak aracılığıyla onları aktive eder ve CD ı ı b ve çok geç 

antijen-4 integrin (VLA-4) ekspresyonunda artış olur. Böylece lökositleri endotelyel 

yapışma için hazırlar (193). Ayrıca alerjik yanıtlarda da koagülasyon sisteminin aktive 

olduğu ve trombinin üst hava yollarındaki mukusun içinde bulunan müsin 

glikoproteinlerinin üretiminin düzenlenmesinde önemli rol oynadığı bildirilmiştir (2 ı 9). 

KOAH hastalannın sekresyon üretiminin modülasyonunda da trombinin yer alması akla 

yakındır. Trombositler ayrıca bir yandan trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF), 

epidermal büyüme faktörü (EGF), insülin benzeri büyüme faktörü (IGF), doku büyüme 

faktörü-P (TGF- p) ve vasoendotelyel büyüme faktörü (VEGF) gibi hücresel mitojenler 

içerdiğinden yara onarımı için tercih edilen mikro-çevreye direk olarak katkıda 

bulunabilir. Diğer yandan lizozomlarında bulunan çok sayıda enzim (matriks metallo

proteazları, MMPs) nedeniyle direk olarak kendileri de ekstrasellüler matriks bileşimini 

değiştirir. KOAH'ta olduğu gibi bronşiyal inflamasyonun yer aldığı astım ataklarında 

trombosit aktivitesinin arttığı bildirilmiştir (240). İnflamasyonu düzenleyen pürinerjik 

reseptör antagonistleri gibi bazı antitrombotik ilaçlar geliştirilmektedir (193). 

2. 7. KOAH hayvan modelleri 

İnsanlarda moleküler yolaklar ancak sınırlı bir şekilde incelenebilir. İnvitro 

çalışmalar ise zaman içinde tek bir nokta ile sınırlanmaktadır. Patogenez araştırmaları, 

fonksiyonel değişiklikler ve yeni bir bileşik veya tedavinin etkisini çalışmak için in-vivo 

hayvan modellerine ihtiyaç duyulmaktadır (97). Hayvan modelleri laboratuardaki in

vitro çalışmalar ve insan çalışmaları arasında bir köprüdür. İnsan hastalıklarının hayvan 

modellerini çalışırken temel olarak hastalığın altta yatan mekanizmasına geniş bir bakış 

açısı sağlamak ve yeni bileşiklerin geliştirilmesi ve potansiyel terapötik aktivitelerinin 
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araştıniması amaçlanır (ı 64, 2 ı 0). Hayvan modellerinde gen terapi si ve tasanın ilaçlar 

gibi yeni tedaviterin test edilmesi de kolaylaşacaktır (59). 

İnsanlarda KOAH kompleks bir yapıya sahip olduğu için hayvan modelleri 

kullanmak özellikle dikkat gerektirmektedir. Bu kompleks hastalığın patojenik 

mekanizmalan halen tartışılmaktadır ve bu hastalığın kötüleşmesini engelieyebilen yeni 

ilaçlara büyük gereksinim duyulmaktadır (ı 64 ). 

KOAH'ta havyan modelleri temel olarak inflamatuar hücre birikimi, anormal 

matriks onanmı (proteaz - antiproteaz hipotezi) ve primer olay olarak akciğer hücre 

apoptozisini ileri süren alternatif hipotezlerin mekanizmasını araştırmak için 

kullanılmaktadır (59, 2 ı 0). Amfizem KO AH' ın parenkimal komponentidir. Ama 

KOAH bronşit gibi hava yolunun hastalığını da içeren kompleks bir hastalıktır. Hayvan 

modelleri genellikle bu kompleks hastalığın sadece bir yönünü oluşturur (ı 6 ı). 

Amfizemde başlangıç, ilerleme ve hasann doğru onanınında yer alan yolaklann 

karmaşık bir ilişki içinde olduğu açıktır ve halen aydınlatılmak için beklemektedir 

(ı56). İdeal olan hayvan modellerinde de GOLD'a göre KOAH tanımının yapılmasıdır; 

ancak KOAH tanısı ağırlıklı olarak akciğer fonksiyonlannın ölçümü ile yapılmaktadır. 

Kemirgenlerde bu ölçüm invaziv bir şekilde yapılabildiği için hava yolu 

obstrüksiyonunu yansıtmada çok uygun değildir. Bu nedenle KOAH inflamatuar 

markerler ve hücresel remodeling ile korele edilmelidir (97). 

Yaklaşık 50 yıl önce Gross sıçan! ara intratrakeal olarak bitki proteinazı 

papainin verilmesinin arnfizerne yol açtığını bildirdi. Bu Eriksson tarafından yapılmış 

antiproteinaz a- ı antitripsin eksikliğinin insanlarda erken yaşlarda panlobüler 

arnfizemin oluştuğu klinik gözlemiyle birleştirildi. Bu anlayış proteinaz - antiproteinaz 

dengesi kavramıyla tamamlandı. Daha sonrasında ise hayvan modelleri geliştirildi. 

Matriks mctalloproteinazları özel dikkat çekti (156). 

Hayvanlarda KO Al rı taklit etmek için üç büyük deneysel yaklaşım vardır: 

I. Amfizem benzeri lezyonlar oluşturmak için doku yıkımı yapan bir enzimin 

trakeaya verilmesi, 

2. Zararlı bir madde inhalasyonu, 

3. KOAH benzeri fenotipe neden olan gen modifiye edici teknikler, 

4. Bu yaklaşımlar kombine bir şekilde de kullanılabilir (97). 
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2. 7 .1. Doku yıkımı yaklaşımları 

Doku yıkımına yol açan enzimler veya diğer bileşiklerin intrapulmoner 

uygulaması ile amfizem benzeri lezyonlar oluşturulabilir. İnsan nötrofil elastazı, domuz 

nötrofil elastazı veya papain gibi proteinazlar tek bir intrapulmoner uygulama 

sonrasında panasiner arnfizemin etkili bir enzimatİk uyansını oluşturabilir. 

Proteinaziarın etkinliği onların elastolitik aktiviteleri ile ilişkili olduğu için bakteriyel 

kollajenazlar amfizem oluşturamaz. Bu modeller sigara dumanı ile oluşturulan KOAH 

benzeri lezyonlar kadar kullanışlı olmayabilir ancak arnfizemin dramatik bir resmini 

oluşturduklan için spesifik olarak amfizemle ilgili mekanizmalan ve akciğer hasannın 

onanınını çalışmak için kullanılabilir (97, ı 80, 2 ı 0). Genellikle doku yıkımına yol açan 

enzimierin intrapulmoner olarak verilmesi; özellikle amfizematİk onanın mekanizmalan 

çalışıldığında kullanışlıdır. Proteinaz temelli modellerin bir avantajı da tek bir 

intratrakeal uygulama ile anlamlı ve hızlı değişikliklere yol açan basit bir maruziyet 

protokolü olmasıdır. Bununla birlikte, insanda sigarayla uyanlan, yavaş gelişen KOAH 

bulgulannı açıklamak, hızlı proteinaz yaklaşımında yer almayan çok sayıda mediatör 

nedeniyle güçtür. Bu nedenle bu modeller, inhalasyon maruziyeti modelleriyle daha 

yakın taklit edilebilen insan KOAH'ının önemli özelliklerini kapsamayabilir ve doku 

yıkan enzim modellerinin daima bir uyanlmış patogeneze sahip olduğu açıktır (97). 

Farklı amfizem modelleri arasında elastazla oluşturulan amfizem, insanda 

KOAH'ın tipik özelliklerini gösteren pulmoner fonksiyon anormallikleri, hipoksemi ve 

sekretuar hücre metaplazisi ile birliktedir (97). Elastazla uyanlan akciğer hasan 

insandaki pan-asiner amfizem ile pek çok yönden benzerlik gösteren bir hastalık modeli 

olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (83, 2 ı 2). Gross ve arkadaşlannın ilk 

deneylerinden beri araştırmacılar domuz pankreatik elastazını (PPE; ı -4 mg/kg) 

kemirgenlerde, kobaylarda, köpeklerde ve primatiarda en uygun ve etkili hava boşluğu 

genişlemesi oluşturmak için kullanmışlardır (180, 2 I 0). Suriye altın kabaylarında ve 

Sprague-Dawley sıçanlarında serum ve akciğerlerde elastaz inhibituar kapasitesinin iki 

türde farklı olduğu, sıçanlarda yüksek bulunduğu bildirilmiştir (24 ). PPE verilmesi 

akciğerlerde hızlı ve anlamlı bir hava boşluğu genişlemesi ve akabinde akut nötrofil ve 

sub akut makrofaj birikimine neden olur. Hava boşluğu genişlemesi PPE verilmesinden 

sonra ilk ay boyunca devam eder ve sonra sabitlenir (180, 2 ı 0). Farklı araştırmacılar 

ı ,3- ı 00 U/ı OOgr. vücut ağırlığı aralığındaki PPE'nin çeşitli miktarlarını yaygın bir 

şekilde kullanmaktadır (2 ı 2). 
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Elastazın intratrakeal olarak verilmesinin elastin ve kollajen metabolizmasını 

aktive ettiği ve bu proteinin bulunduğu yerleri değiştirdiği bilinmektedir (2 ı 2). 

İntratrakeal elastaz verilerek amfizem oluşturulduğunda başlangıçta bir kollajen ve 

elastin kaybı olur (2 ı O, 2 ı 2); daha sonra glikozaminoglikan ve elastin düzeyleri 

normale döner, fakat kollajen düzeyleri artmıştır ama kollajen lifler kırıktır (83, 2 ı 2). 

Ayrıca, haftalar içinde elastin mRNA ekspresyonu ve bozuk olsa da elastik lif birikimi 

gözlenir. Son bir çalışmada, in situ hibridizasyonla PPE ilavesini takiben plevra, kan 

damarlan ve hava yollarında elastin mRNA'sının güçlü bir şekilde eksprese edildiğini 

göstermiştir. Alveol içinde ekspresyon primer olarak alveolar septanın serbest kenannda 

gözlenirken, respiratuar boşluğun duvarlannda ise minimal ekspresyon gözlenmiştir 

(2ıO). Ekstrasellüler matriks yapı bozuk kalır ve havayolu mimarisi zayıflar (97, 2ı2). 

Anlamlı hava boşluğu genişlemesine rağmen hayvanlar hayatta kalır. 

İntratrakeal elastaz verilmesiyle oluşturulan lezyonun büyüklüğü verilen enzimin 

dozuyla ilişkil endiren çalışmalar vardır (2 ı 0). Hastalığın erken döneminde, büyük 

hemorajilerle kendini gösteren yoğun bir vasküler hasar vardır. Enzim verilmesinden 2 ı 

gün sonra vasküler kahntılar alveolar boşlukta kaybolur (180). Solunum sırasında 

mekanik güçlerin stresin yoğun olduğu ekstrasellüler matriksin yeniden yapılandığı 

bölgelerde ayrıca bir hasann oluşmasına neden olabileceği ve böylece arnfizemin 

ilerlemesine katkıda bulunacağı ileri sürülmektedir (134). Sonuç olarak, bu model 

terapötik ajaniann değerlendirilmesinde özellikle akciğer hasannın onanınında en 

kullanışlı model olmaya devam edecektir ve bu alandaki ihtiyacı önemlidir (2 ı 0). 

2. 7.1.1. İn halasyon modelleri- kükürt dioksit 

İrritan bir gaz olan kükürt dioksit (S02) hayvan modellerinde KOAH benzeri 

lezyonları oluşturmak için kullanılmaktadır (97, ı 63). S02 ile daha önce yapılan 

kontrollü insan deneylerinde üst solunum yollarında mukozal ödem, hipersekresyon, 

düz kas tonusunda artma ve sillerde değişiklikler gözlenmiştir. Deney hayvanları ile 

yapılan çalışmalarda trakea epitelinde siliada kısalma, sekretuar granüllerin sayısında 

artma, epiteli kaplayan mukus tabakasında kahnlaşma saptanmıştır. Yüksek dozlarda, 

örneğin 1 O ppm konsantrasyona 72 saat maruz bırakılan farelerde pulmoner ödem, 

nekroz ve solunum epitelinde dökülmeye neden olmaktadır (78). Sıçan ve kobay gibi 

türlerde S02'nin yüksek konsantrasyonlarına günlük maruziyet ile kronik hasar ve 

epitelyel hücre onarımı gözlenebilir. Sıçanlarda bu gazın 4-8 hafta 200-700 ppm 
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oranlanndaki yüksek düzeylere maruziyetinin nötrofilik inflamasyon, mukus üretiminin 

artışı ve mukus hücre nıetaphu.isi ile silli hücrelerde hasara neden olduğu gösterilmiştir 

(97). S02 maruziyeti sıçanlarda hava yolu remodelingine ve mukus sekresyonunda 

değişikliklere yol açar. Sıçanlarda geçici nötrofilik inflamasyona neden olur. SOı 

maruziyetinden sonra hava yolu remodelingi ortaya çıkar ve epitelyum ve havayolu düz 

kasında değişiklikler (hiperplazi) oluşur (I 63, 260). Aynca uzun dönem maruziyet 

invitro ve invivoda mukoza! permeabiliteyi arttınr. Bu değişiklikler doğrudan gaz 

maruziyetine bağlıdır ve nötrofilik inflamasyon ve mukus üretiminin bulgulan 

maruziyetİn sonlandınlmasından bir hafta sonra hemen tamamen geriye döner (97) . 

Mukus hipersekresyonu KOAH'ın önemli bir göstergesidir ve deneysel 

modeller hipersekresyonu göstermelidir. Sıçanlarda kronik maruziyetten sonra büyük 

hava yollannda bazen görülebilir mukus tabakası ve mukus plaklan gözlenir ve 

bronkoalveolar lavaj sıvısında yükselmiş mukus içeriği bulunabilir. Aynca SOı 

maruziyetinden sonra trakcal mukus bezlerinin büyüklüğünde artış vardır ve akciğer 

ekstrakdannda müsin RNA düzeylerinde artış bulunabilir. Hücresel infiltrasyon ile hava 

yolu inflamasyonu KOAH'ın önemli bir özelliğidir. SOı maruziyeti sonrası sıçan hava 

yollannda mononüklear ve polimorfonüklear inflamatuar hücrelerde artış vardır. SOı 'ye 

dayanan KOAH modelleri, aynca pulmoner dirençte bir artış ve havayollan aşın 

yanıtıyla ilişkilendirilmiştir ve artmış yanıt mukusun artmış düzeyleriyle açıklanmıştır. 

KOAH' da d uysal sinir liflerinin aktİvasyon eşikleri ve taşİkininler ve CGRP gibi 

proinflamatuar mediatörlerin salınımı değiştiğinden bu lifler kronik inflamasyonun 

potansiyel regülatörü olarak iş görebilirler. Sinir liflerinin bu sınıfı bir grup çalışmada 

incelenmiştir (97) . 

KOAH'ta görülen amfizem ve inflamuar değişiklikleri beraberce elde 

edebilmek için eş zamanlı nötrofil e1astaz ve S02 maruziycti yapılabilir. Elastaz ile ön 

uygulama yapılarak hayvanlar S02 ilc uyarılan inflamasyona daha uygun hale 

getirilcbilir (97). 

2. 7.1.2. İn halasyon modelleri- azot dioksit 

Azot dioksit (N02) konsantrasyon, maruziyet süresi ve türlerin genetik 

uygunluğuna bağlı olarak KOAH benzeri lezyonlara yol açabilen başka bir gazdır. 50-

150 ppm (94-282 mg/m3) konsantrasyon aralığında bir maruziyet, laboratuar 
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hayvanlannda geçici nötrofilik inflamasyon (97, ı 63), pulmoner ödem, hemoraji ve 

plc vral efiizyonun yer aldığı aşırı pulmoner hasar nedeniyle ölüme yol açabilir (97). 

2. 7.1.3. İnhalasyon modelleri- sigara dumanı 

Çeşitli hayvan türleri sigara maruziyetine bırakılmaktadır. Kobay, tavşan, 

köpek, sıçan ve fareler kullanılmaktadır. Kabayların çok güvenilir bir tür olduğu 

bildirilmiştir. Kabaylar sadece birkaç ay sigara dumanı maruziyetine bırakıldıklarında 

KOAH benzeri lezyonlar ve amfizem benzeri hava boşluğu genişlemesi gelişir. Sıçan 

suşları amfizem benzeri lezyonlann oluşturulmasında daha dirençli gibi gözükmektedir. 

Fare türlerinin uygunluğu ise suştan suşa değişiklik göstermektedir (163 ). Sigara 

dumanına duyarlı fare suşlan (C57Bl/6J ve DBA/2), maruziyetten sonra goblet hücre 

metaplazisi geliştirir. 3-4 ay sonra ise ölçülebilecek kadar amfizem gelişmeye başlar. 

Arnfizemin ciddiliği maruziyet süresine bağlıdır (164 ). 

Morfometrik ve histopatolojik değerlendirmeler ile farelerde ve sıçanlarda 

amfizem gelişimi kıyaslandığında anlamlı farklar gösterilmiştir. Hayvanlar genellikle 

250 mg/m3 total partikül konsantrasyonuna günde 6 saat haftada 5 gün 7- ı 3 ay süre ile 

sigara dumanına maruz bırakılır. Günde 10 sigara, haftada 5 gün 6-ı2 ay veya 7-13 ay 

kullanılır. Morfometrik doku kaybı ölçümü (alveolar septalann hacim yoğunluğu) ve 

parenkimal hava boşluğu genişlemesini (alveolar septa mean linear intercept) 

kapsamaktadır (97). Bununla birlikte kısa dönem sigara dumanı maruziyeti akciğer 

yapısı çok az etkilendiğinden elastazla uyanlan hasar ile birlikte kullanılabilir. Sigara 

dumanıyla amfizem oluşumu aylar almaktadır (163, 270). 

2. 7.2. Gen hedefleyen yaklaşımlar 

Çevresel hastalıklara genetik yatkınlık araştırmalann önemli bir alanıdır ve 

KOAH benzeri lezyonları geliştirebilmek için birçok yatkınlığı olan hayvan suşu 

oluşturulmaktadır. Ayrıca son yıllarda moleküler biyolojinin modern teknikleri 

kullanılarak KOAII'ı taklit etmek için genetik olarak değiştirilmiş monogenik ve 

poligenik modeller geliştirilmektedir. Farelerde gen delesyonu ve aşırı ekspresyonu 

invivoda pulmoner hemostazisin regülasyonunda farklı genlerin rolünü ve fonksiyonunu 

belirlemek için güçlü bir teknik sağlar. Bu modeller, farklı genlerin fizyolojik 

fonksiyonlarını belirlenmesi kadar, KOAH gibi hastalıkların mekanizmasının 

belirlenmesine de yardımcı olmaktadır (97). 
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2. 7.3. Diğer modeller 

Lipopolisakkarit ve dizel partikülleri kullanan modeller KOAH'ın öksürük, 

intlamasyon ve mukus hipersekresyonu gibi özelliklerini oluşturmak ıçın 

kullanılmaktadır ( 1 04 ). İntlamatuar hasan uyarmak için çeşitli başka maddeler de 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda endotoksin gibi toksinierin verilmesi nötrofil 

birikmesine ve makrofaj aktivasyonuyla beraber hava boşluğu genişlemesine yol açar 

(97). Non-intlamatuar amfizem benzeri lezyonlar vasküler endotelyel hücre büyüme 

faktörü reseptörü-2 (VEGFR-2) blokerinin intravasküler verilmesiyle yapılabilir. VEGF 

kan damarlannın gelişimi ve endotelyel hücre sağ kalımı için gereklidir ve yokluğu 

endotelyel hücre apoptozisine yol açar (121 ). Amfizemli insan akciğerlerinde septal 

hücrelerin ölümünün arttığı, VEGFR ve VEGFR-2 ekspresyonunun azaldığı 

gösterilmiştir ( 122). Amfizem gelişiminde ve progresyonunda hava boşluğu 

oluşumunda vasküler sistemin önemli bir rol oynadığı açıktır (97). 

2. 7.4. KOAH 1 pulmoner amf"ızeminin oluşturulmasında kemirgen 
modellerindeki kısıtlamalar 

KOAH /amfizem fare modellerinin bazı sınırlamalan vardır. Öncelikle KOAH 

fenotipini taklit eden bir model yoktur. Modellerin çoğu spesifik olarak hastalığın 

yalnızca bir yönünü taklit eder. Aynca her bir kemirgen modelinin kendine özel 

dezavantajlan vardır. Proteaz ile oluşturulan amfizemde intlamasyon yoktur ve mükoz 

hücre metaplazisi gibi havayolu değişiklikleri neredeyse yoktur. Sigarayla uyanlan 

amfizem modellerinde intlamasyon vardır ancak sigara maruziyeti ve morfometrik 

ölçümler standardize değildir. İkinci olarak fare ve insanlarda solunum fizyolojisi ve 

anatomisinde farklılıklar vardır. İnsaniann aksine fareler burun solunumu yapmak 

zorundadır ve submukozal bezler farelerde trakea ile sınırlıdır. Pulmoner lobasyon ve 

bronş dallanması (farelerde 6, insanlarda 23 hava yolu dallanması) farklıdır. Son 

olarak. insan ve kcmirgen immün sistemi arasında da farklar vardır. Doğal 

immünitedeki bu farklar; lökosit alt gruplarındaki denge, defensinler, toll-like 

reseptörler, kemokin ve kemokin reseptör ekspresyonlarını içerir. Kazanılmış 

immünitedeki farklar ise; immünglobin alt grupları, Th 1/Th2 farklılaşması ve yardımcı 

moleküllerin ekspresyonu ve fonksiyonlarını içerir. Tüm bu farklılıklar modellerde göz 

önünde bulundurulmalıdır (33). Ayrıca kemirgenler için havayolu hastalığından 

kurtulmanın mümkün olması hastalığın progresyonunu ve kronikliğini sınırlar ( 131 ). 
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Sonuç olarak; insan KOAH'ının bazı özelliklerini bir kemirgen modelinde 

taklit etmek için amfizem ve bronşit deneysel olarak birleştirilebilir ( 1 31 ). ElaJtu, 

sigara dumanı veya diğer zararlı gazlar suş bağımlı olarak kullanılabilir. Gen teknikleri 

kullanılabilir ve bu modeller kombine edilebilir (33). KOAH'ı hayvan modellerin 

geliştirilmesinde çok fazla yarar vardır (97). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'ndan 

ı 7.07.2009 tarih ve 85 karar no ile alınan onay sonrasında yapıldı. 

Araştırma konusu ile ilgili olarak; insan denekierin kullanımı; araştırmasını 

yapacağımız parametrelerin birçok farklı nedenle değişmesi mümkün olduğu ve 

standardizasyonunun yapılamaması ve Defibrotid kullanımının henüz klinikte de 

araştırma aşamasında olması nedeniyle mümkün değildir. Deneyimiz için izole organ, 

doku veya hücre kültürü araştıracağımız parametrelerin metabolizmasını göstermeye 

yeterli olmayacağı için kullanılmamıştır. Etik ve deneysel koşullar gereği çalışmamızda 

hayvan kullanmamız gerekmektedir. 

Literatürde KOAH modeli olarak birçok çalışmada sıçan kullanılmaktadır. 

Sprague Dawley soyu sıçan; İ.Ü.Deneysel Tıp Araştırmalan Enstitüsü önerileri 

doğrultusunda, elde edilebilme kolaylığı, genel amaçlar ve toksikoloji çalışmalannda 

yaygın olarak kullanılmalan nedeniyle tercih edilmiştir. Çalışmalanmızdaki 

parametrelerde farelerden alınan kan miktan yeterli gelmeyeceği için fare tercih 

edilmemiştir. Ayrıca transgenik farelerin, hem temin edilmesinde güçlük vardı, hem de 

kan örnekleri az olacağı için araştırmamıza yeterli gelmeme riski bulunmaktaydı. 

Menstrual siklusta hormonal dengede, özellikle progesterondaki değişiklikler, 

aldosteron üretimini, dolayısıyla Renin-Anjiotensin sisteminin aktivitesini 

arttırabilmektedir (89, ı 98). Bizim çalışacağımız parametreler arasında da ANG I ve II 

bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada erkek sıçan tercih edilmiştir. Bu hormonlar yaşa 

bağlı olarak da değişebileceğinden değişimden etkilenmemek için genç sıçan tercih 

edilmiştir ( 138, ı 89). Ayrıca sıçanların invaziv işlemlere dayanıklı olmaları ve 

uygulama sırasında laboratuarımızda bakılmalarının diğer kcmirgenlere ve modeliere 

göre daha kolay olması nedeniyle de sıçan kullanımına karar verilmiştir. Literatür 

bilgileri ışığında da, sıçan kullanımının modelimizde daha uygun olduğunu düşündük. 

Ayrıca bu hayvaniara elastaz verilmesi sonrasında yaşam dirençlerinin olması hayvan 

kaybını önlemede önem kazanmaktadır. 

Çalışmamız tez çalışması niteliğinde olduğu için belirli bir sürede bitiritmesi 

gerekmekteydi. Bu nedenle en az 6 ay sürmesi gereken sigara maruziyeti yöntemini 

tercih edemedik. Ayrıca ağır amfizem oluşturulması için çok daha uzun sürelere 
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gereksinim vardı. Diğer gazlar ise hayvanlar için daha toksik olmalan nedeniyle hayvan 

kaybı riskini arttıanaki:aydı. Deneysel modelimizde Sprague Dawley türü, genç erişkin, 

erkek sıçanlar kullanıldı. İntratrakeal elastaz verilmesini takiben S02 verilerek KOAH 

oluşturulmasına karar verildi. 

Elastaz uygulaması ile KOAH'ın amfizem komponentini oluşturmayı 

amaçlarken (2 ı 2, 24 7), S02 , uygulaması ile de hem kronik bronş it komponenti 

oluşturmayı; hem de inflamasyon oluşumu ve amfizem gelişimine katkı sağlamayı 

amaçladık (ı 3 ı, 264 ). Sıçanlardan, sistemik değişimi değerlendirmek amacıyla venöz 

örnekler; akciğer dolaşımındaki değişiklikleri değerlendirmek amacıyla arteryel kan 

örnekleri alınmıştır. 

Bu nedenlerle deneysel modelimiz aşağıda anlattığımız biçimde 

oluşturulmuştur. 

İ.Ü.Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'nden alınan 80 adet, yaklaşık 301 ± 34 gr. 

ağırlığında, Sprague Dawley soyu genç erişkin erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar 23-24 

oc oda ısısı sağlayacak klimatizasyonu olan odada, şeffaf, polikarbonat yapısındaki 

kafeslerde ( 46 x 3 ı x ı 8 ), 250cm2'ye 1 hayvan düşecek şekilde yerleştirildi. Sıçanlar 

ı 2 saat gündüz 12 saat gece fotoperiyot aralığında tutuldu ve ad-libitum olarak standart 

sıçan yemi ve taze su ile beslendi. 

3.1. Modelin Oluşturulması 

Hayvanlar; randomize, 

ı. Kontrol grubu/ arter kanı alınan (Kontrol Arter) (n= ı O), 

2. Kontrol grubu/ ven kanı alınan (Kontrol Yen) (n= ı O), 

3. Kontrol Defıbrotid grubu/ arter kanı alınan (Kontrol+ DF Arter) (n= I O) 

4. Kontrol Dcfibrotid grubu/ vcn kanı alınan (Kontol +OF Yen) (n= I O) 

5. Elastaz + S02 grubu/ arter kanı alınan (KOAH Arter) (n= I 0), 

6. Elastaz + S02 grubu/ ven kanı alınan (KOAH Yen) (n= ı 0), 

7. Elastaz + S02 + Defibrotid grubu/ arter kanı alınan (KOAH + DF Arter) 

(n= lO) 

8. Elastaz + S02 + Defıbrotid grubu ven kanı alınan (KOAH + DF Yen) (n= 1 O) 

olarak sekiz gruba ayrıldı. 
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3.1.1. İntratrakeal elastaz veya serum fizyolojik verilmesi 

Tüm gruplardaki deney hayvaniarına uygulama öncesi ketamin (50 mg/kg) + 

ksylazin (Rompun (Bayer) 1 O mg/kg) anestezi si yapıldı. Anestezi sonrasında 45°'lik bir 

eğimi olan platform üzerinde hayvan sabitlendi. Sıçan endotrakeal intübasyonunda 

otoskop, nazal spekulum ve intravenöz kateterio plastik ucunun kullanılması daha önce 

tanımlanmıştı (5). Biz elastaz uygulamamızı, bu modeli kendi hayvanianınıza modifiye 

ederek intratrakeal uygulamayı gerçekleştirdik. Bu uygulama sırasında bir otoskop 

yardımıyla hayvanın trakea girişi görülünceye kadar glotise yaklaşıldı. Otoskopun 

deliğinden yerleştirilen (Abbocatch-T 180 LV.) kanül ile trakeaya girildi. KOAH Arter, 

KOAH V en, KOAH+DF Arter ve KOAH+DF V en gruplarına 800 IU/kg (0,5 ml serum 

fizyolojik (SF) içinde) yeni hazırlanmış pankreatik elastaz intratrakeal olarak (212, 247) 

verildi (resim 3-1 ve 3-2). Ardından hayvanı yavaş bir şekilde döndürmek suretiyle 

elastazın tüm akciğere yayılmasına çalışıldı. Kontrol Arter, Kontrol Yen, Kontol+DF 

Arter ve Kontol+DF V en gruplarında ise aynı invaziv işlem DF'nin sulandırma maddesi 

olarak kullanılan SF'in etkisinin olmayacağını göstermek için 0,5 ml SF intratrakeal 

olarak verilerek yapıldı. Elastaz verilmesinden sonra hayvanların taparlaması için 2 

hafta beklendi. Standardizasyonun sağlanması için aynı süre SF verilen gruplar için de 

beklendi. 

Resim 3-1: Elastaz verme düzeneği. 
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Resim 3-2: Elastaz verme tekniği. 

3.1.2. S02 (300ppm) veya oda havası verilmesi 

Elastaz ve SF verilmesinden 2 hafta sonra KOAH Arter, KOAH Ven, 

KOAH+DF Arter ve KOAH+DF V en gruplarına 300 ppm S02, haftada 5 gün boyunca 

günde 4 saat olmak üzere; 2 hafta ilaç öncesi, 3 hafta ise ilaç verilme süresi boyunca, 

toplam 5 hafta verildi (131, 264). Kontrol Arter, Kontrol Ven, Kontol+DF Arter ve 

Kontol+DF V en gruplarında ise bu süre boyunca oda havası verildi. 

S02 veya oda havası verilen düzenek laboratuarımızda hazırlandı. Kilitli kapağı 

olan plastik kafeslerde ayrıca İzolasyon sağlanabilmesi için kapak kenarlarına yumuşak 

pencere plastikleri yapıştırıldı. Kafeslerin kısa kenarlarından birine hava veya gaz girişi 

için, diğerine ise çıkış için İzolasyonu sağlanmış plastik boru bağlandı. S02 tüpüne gaz 

akımı düzenleyici vana bağlandı. Yana çıkışında kafese gidecek olan boroya aşırı gaz 

gitmesi ihtimaline karşı ayrıca bir tahliye borusu takıldı. Kafeslere gidecek olan gaz 

borusu ise bir hava pompasından gelen boruya bağlandı. Bu hava borusunun her bir 

kafese eşit bir şekilde dağıtım yapılabilmesi 5 Lt'lik plastik bir hazneye bağlandı. Bu 

hazneden her kafese çapları eşit olan borular takıldı. Kafeslerden çıkan hava içerisindeki 

S02 düzeyleri MADUR marka GA-40 Plus model Baca Gazı Emisyon Ölçüm cihazı ile 

takip edildi. Kafesten çıkan borular S02 kullanıldığı süre boyunca plastik bir şişedeki su 

içine sokularak çevreye S02 yayılması engellendi (Şekil 3, Resim 3). Uygulama yapılan 
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hergün şişe içinde asit oluşumu nedeniyle bu su değiştirildi. Oda havası verilirken bu su 

kullanılmadı. 

S02Ölçüm 
cihazı 

Şekil3-1: S02 Maruziyeti. 

Resim 3-3: S02 Maruziyeti. 

3.1.3. Defibrotid veya SF verilmesi 

Hava 
motoru 

Gaz 
tahliye 
şişesi 

1 

Kontol + DF Arter ve Kontol + DF Yen, KOAH + DF Arter ve KOAH + DF 

Yen gruplarına S02 veya oda havası verilmeye başlandıktan 2 hafta sonra 0,5 ml SF 

içinde 1 Omg/kg defibrotid intraperitoneal olarak verilmeye başlandı (127). Kon to I Arter 
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ve Kontol Yen, KOAH Arter ve KOAH Yen gruplarına ise DF enjeksiyonunu taklit 

etmek için 0,5ml SF verildi. Madde enjeksiyonları 2 ı gün sürdürüldü. 

3.2. Örnek toplanması 

Uygulama süresinin sonunda ketamin (50 mg/kg) + ksylazin (Rompun (Bayer) 

ı Omg/kg) anestezi si altında intrakardiyak panksiyon ile gruplarda sol (arteryel) veya sağ 

(venöz) ventrikülden kan alındı. Heparinli enjektörle alınan kanlar derhal soğuk 

transport ile İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıklan Anabilim Dalı Solunum 

Fonksiyon Testleri Laboratuan'na gönderiterek Radİometer ABL 800 Basic marka 

cihaz ile kan gazianna bakıldı. Ayrıca heparİn ve aprotinin + EDTA içeren tüplere kan 

alındı. Bu kanlar laboratuarımızda +4°C'de ı 600 x g'de ı 5 dakika santrifüj (Heraeus 

Sepatech Megafuge 1.0 R) edildi. Plazmalar ayrılarak -80°C'de ölçüm yapılacak güne 

kadar saklandı. 

Akciğerierin histolojik incelemesinin yapılabilmesi için sağ atrium kesildi ve sol 

ventriküle ı O ml SF verilerek tüm organiann perfüze olması sağlandı. Daha sonra ı O ml 

% ı O' luk tamponize form ol ile doku fiksasyonu sağlandı. Akciğerler trakeanın ı /3 üst 

bölümünden pens yardımıyla kapatıldı ve bir enjektör yardımı ile akciğerler o/o ı O 

tamponize formol ile dolduruldu. Hayvanlar sakrifiye edilerek akciğerleri alındı. 

Dokular 24 saat çeşme suyunda iyice yıkandı. Dehidratasyon için sırasıyla % 70, % 90, 

% 96, % ı 00 etanol içerisinde bekletildi. % ı 00 etanalden çıkanlan dokular üç kez 

toluolden geçirilip yumuşak parafine alındı. Önce yumuşak, sonra sert parafine alınan 

dokular, gömme işlemiyle parafin bloklar haline getirildi. Bloklanan dokular kızaklı 

mikrotamda 4 Dm kalınlığında kesildi. Larnlara alınan kesitler bir gece etüvde 

bekletildi. Daha sonra bu kesitler deparafinizasyon için toluolde bekletildi. Parafin 

eriyince hidratasyona başlandı. Sırasıyla % ı 00, % 96, % 90, 0/o 70 etanol ve en son 

distilc su içinde yıkanan kesitler boyama için alındı. Yine sırasıyla 20 dk. Erlich 

Hemataksilen (nüve boyası), 1 Odk. çeşmc suyu (morartma)~ 2 sn. % 0,5.lik asitalkol 

(O,Sml HCl + 99,5ml % 70 alkol), 1 O dk. çeşme suyu (morartma), ı dk. LiCOJ (% ı "lik, 

nüvelerin mavileşmasİ için), çeşme suyunda yıkama, distile suda yıkama, ı dk. Eosin 

(stoplazma boyası) işlemleriyle boya tamamlandı. Bundan sonra yükselen alkol 

serlerinden (% 70, % 90, % 96, % 1 00) ve aseton dan geçirilen slaytlar toluol' e alındı. 

15 dk. şeffaflaştırılan slaytlar lamel ve entellan ile kapatıldı (13, 65). 



66 

3.3. Ölçülen parametreler 

Alınan kan örneklerinde İ.Ü. Veterinerlik Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı 

Araştırma Laharatuan 'nda, Eli sa yöntemi ile (SL T Spectra) ANG I, ANG Il, histarnin 

ve bradikinin düzeyleri ölçüldü. 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı Laboratuan'nda 

spektrofotometrik (CRON-V Instruments) olarak 340 nın dalga boyunda ACE düzeyleri 

ölçüldü. 

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Bi yokimya Anabilim Dalı Laboratuan 'nda siyalik 

asit düzeyleri Tram Metodu (238) ile ölçüldü. 

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıklan Anabilim Dalı Solunum 

Fonksiyon Testleri Laboratuan'nda kan gazlan (Radiometer ABL 800 Basic) ölçümü 

yapıldı. 

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı Laboratuan 'nda 

histolojik kesit incelemeleri yapıldı. 

3.4. Kullanılan cihazlar 

MADUR GA-40 Plus model Baca Gazı Emisyon Ölçüm cihazı 

SL T Spectra el isa cihazı 

CRON-V Instruments spektrofotmetre 

Radİometer ABL 800 Basic kan gazlan ölçüm cihazı 

Heraeus Sepatech Megafuge 1.0 R santrifiij cihazı 

3.5. Kullanılan istatistik yöntemleri 

Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar SPSS 13.0 istatistik programı kullanılarak 

analiz edildi. Gruplar arası kıyaslamalar ANOV A varyans analizini takiben Tukey HSD 

testi ile değerlendirildi. Kontrol grubuna göre değişimler Dunnet testi kullanılarak analiz 

edildi. Grup içi arter-ven kıyaslamalan ise Wilcoxon Signed Ranks Test kullanılarak 

değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda Kontrol, Kontrol + DF uygulanan grup, KOAH oluşturulan grup 

ile KOAH oluşturulan ve DF uygulanan gruplardan aşağıdaki veriler elde edilmiştir. 

Gruplarda deney prosedürleri uygulanmadan önce ve sonra kilo ölçümleri 

yapılmıştır. Aynı grupta arter ve ven kanı alınan hayvanlar aynı deney prosedürü 

uygulandığı için kilo ölçümlerinde arter ve ven gruplan birlikte değerlendirildi ve n=20 

olarak alındı. Deneyin gerektirdiği koşullar dışında aynı bakım özellikleri sağlanan 

hayvanlanmızda deney koşullannın kilo üzerine etkileri Tablo 4. ı 'de ve Grafik 4. ı. ı ile 

4. ı .2'de özetlenmiştir. 

Kilo ölçümleri uygulama öncesinde Kontrol ve KOAH oluşturulan ve Kontrol + 

DF ve KOAH + DF gruplannda birbirine benzerdi. Gruplar arasında ilk kilolar kontrol 

grubunda Kontrol + DF ( P<0,05 ) ve KOAH + DF ( P <O,Oı ) grubuna göre anlamlı 

olarak daha azdı. 

Gruplar değerlendirildiğinde; tüm gruplarda uygulama süresince kilo artışı 

olmakla birlikte bu değişimlerde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. 

Uygulama sonunda hayvaniann gruplar arasındaki kilolan değerlendirildiğinde; 

kontrol grubunda KOAH (P <0,05) grubuna göre anlamlı olarak daha fazlaydı. Aynca 

KOAH + DF grubunda KOAH grubuna göre (P <0,05) anlamlı olarak daha fazlaydı. 

Tablo 4-1. Grupların uygulama öncesi ve sonrasındaki kilolan ve% değişimleri. 

Deney Grupları İlk Kilo Son Kilo Değişim 
p 

(n= 20) (gr.) (gr.) (%») 

Kontrol 280.0 ± 23,0 332,0 ± 35,0 >0,05 18,7 ± 7 

Kontrol+ DF 319.0 ± 50,0 * 327,0 ± 40,0 >0,05 2) ± 5 fff 

KOAH 293,0 ± 19,0 306,0 ± 24,0 # >0,05 4±4fff 

KOAH+DF 310,0 ± 25,0 ** 325,0 ± 27,0 ~ >0,05 4,5 ± 3 fff 

* p<0,05, **p<O,O I Kontrol ilk kilo ile farkı, # p<0,05 Kontrol son kilo ile farkı ve~ p<0,05 KOAH son 

kilo ile farkı, fff: p:::;O,OOO Kontrol% değişim ile farkı belirtmektedir. 
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Gruplar arasındaki kilo artışında meydana gelen % değişimler 

değerlendirildiğinde kontrol grubundaki artışın %'si tüm gruplara göre ileri derecede 

anlamlı (P <0,000) olarak daha fazlaydı. Diğer gruplar arasında anlamlı fark yoktu. 

gr KiLO DEGiŞiMi 
400 ~------------~----------------------------

350 +------+-------r--~--------~------~~~--

300 +--~"1'--i 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
Kontrol Kontrol+ OF 

aiLK KILO 
KOAH KOAH + OF 

DSON KILO j 

Grafik 4-1: Grupların deney öncesi ve sonrasındaki kilolannın (gr.) grafiği. 

* p<0,05, **p<O,O I Kontrol ilk kilo ile farkı, # p<0,05 Kontrol son kilo ile farkı ve~ p<0,05 KOAH son 

kilo ile farkı belirtmektedir. Veriler ortalama ± I standart sapma olarak sunulmuştur. 

% % DEGişiM 
30 

25 
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o 
Kontrol KOAH+ OF 

-5 

Grafik 4-2: Grupların uygulama öncesi ve sonrasındaki kilolarının %değişimleri. 

f.L(: p<O,OO ı Kontrol % değişim ile farkı belirtmektedir. Veriler ortalama + ı standart sapma olarak 

sunu 1 ın uştur. 

Deney gruplarındaki hayvanlarımızdan elde ettiğimiz arteryel ve venöz kanlarda 

ANGI, ANG II ve ACE düzeyleri incelendi. 

ANG I düzeyleri gruplar arasında kıyaslandığında KOAH + OF grubunun hem 

ven kanındaki (P<O,O ı), hemde arter kanındaki (P<O,O ı) düzeyler Kontrol grubunun 

arteryel kanına göre daha düşük bulundu. ANG I arteryel ve venöz kan düzeylerinde 
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diğer gruplar arasında anlamlı fark gösterilemedi. Ancak istatistiksel anlamlılık olmasa 

da K.Oı\H oluşturulan gruplarda hem arteryel hem de venöz kanlarda ANG I 

düzeylerinin düşüklüğü dikkat çekmektedir (Tablo 4.2 ve Grafik 4.3). 

ANG II düzeyleri incelendiğinde; hem KOAH grubunun ven kanında (P<0,05) 

ve hem de KOAH + DF grubunun ven kanında (P<0,05), Kontrol + DF grubunun ven 

kanına göre anlamlı olarak düşük bulundu. ANG II düzeyleri aynca KOAH grubunun 

ven kanında anlamlı (P<0,05), KOAH + DF grubunun ise hem ven (P<0,01) hem de 

arter (P<O,O 1) kanında, Kontrol + DF grubunun arter kanına göre çok anlamlı olarak 

düşük bulundu. Başka anlamlı fark bulunamamıştır (Tablo 4.2 ve Grafik 4.4). 

ACE düzeyleri incelendiğinde sadece Kontrol + DF grubunun ven kanında 

Kontrol grubunun hem ven (P<0,05) hemde arter (P<O,O 1) kanına göre düşük olduğu 

bulundu. Gruplar arasında başka bir anlamlı değişiklik bulunamamıştır (Tablo 4.2 ve 

Grafik 4.5). 

Tablo 4-2. Grupların Agl, Agll ve ACE düzeyleri. 

Deney Grupları Agl Agll ACE 

(n= 10) (ng/ml) (ng/ml) (U IL) 

Kontrol Ven 0,10 ± 0,07 2,34 ± 0,95 60,0 ± 27,0 

Kontrol Arter 0,16±0,05 2,33 ± 1,21 87,0 ± 31,0 

Kontrol+ DF Ven O, ll ±O, 12 2,84 ± 1,45 46,0 ± 13,0**, € 

Kontrol + DF Arter 0,14 ± 0,12 2,92 ± 1,06 77,0 ± 26,0 

KOAHVen 0,08 ± 0,09 ı ,03 ± 0,63 ır, q.ı 61 ,O± 21 ,O 

KOAH Arter 0,09 ± 0,10 2,60 ± 1,91 67,0 ± 17,0 

KOAH+DFVen 0,04 ± 0,0 ı** ı' 13 ± 0,87 ır, q.ıq.ı 61,0 ± 12,0 

KOAH +DF Arter 0,02 ± 0,01 ** 1 ,24 ± 0,86 q.ı q.ı 60,0 ± 23.0 

**:p<O,O 1 Kontrol arter ile farkı, €:p<0,05 Kontrol ven ile farkı, ıf:p<0,05 Kontrol + OF ven ile farkı, \1-': 

p<0,05, \1-' \1-': p<O,O 1 Kontrol + OF arter ile farkı belirtmektedir. 
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Grafik 4-3. Grupların venöz ve arteryel kanlarındaki ANG I (ng/ml) düzeyleri. 
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**: p<O,OI Kontrol arter ile farkı belirtmektedir. Veriler ortalama ± ıstandart sapma olarak sunulmuştur. 

ng/ml ANGII 
5 r------------------------------. 

2 

o 
Kontrol Kontrol+ OF KOAH KOAH +OF 

IIVen DArter 

Grafik 4-4. Grupların venöz ve arteryel kanlarındaki ANG II (ng/ml) düzeyleri. 

ıf:p<0,05 Kontrol + OF ven ile farkı, \11: p<0,05, \ll \11: p<O,O ı Kontrol + OF arter ile farkı belirtmektedir. 

Veriler ortalama ± ıstandart sapma olarak sunulmuştur. 

U/L ACE ::: ı-____ --.. -----=---------

80 j __ 
60 

40 

20 
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Grafik 4-5. Grupların vcnöz ve arteryel kanlarındaki ACE (U/L) düzeyleri. 

**:p<O,Ol Kontrol arter ile farkı, €:p<0,05 Kontrol ven ile farkı belirtmektedir. Veriler ortalama ± 

I standart sapma olarak sunulmuştur. 
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Deney gruplanndaki hayvanlanmızdan elde ettiğimiz arteryel ve venöz kanlarda 

Histamin, Bradikinin ve Siyalik asit düzeyleri incelenmiştir. 

Histarnin düzeylerinin KOAH grubunun arter kanında hem kontrol grubunun 

arter kanına (P<0,05), hem de kendi grubunun ven kanına (P<0,05) ve hem de KOAH + 

DF grubunun arter kanına (P<0,05) göre anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü 

(Tablo 4.3 ve Grafik 4.6). 

Bradikinin düzeyleri genel olarak gruplann ven kanlarında arter kanianna göre 

daha yüksek olduğu görülmekle birlikte herhangi bir anlamlılık bulunamadı (Tablo 4.3 

ve Grafik 4. 7). 

Siyalik asit düzeyleri Kontrol ven (p<O,O I) kanında Kontrol grubunun arter 

kanından düşük olduğu görüldü. (Tablo 4.3 ve Grafik 4.8). 

Tablo 4-3. Gruplann Histamin, Bradikinin ve Siyalik Asit düzeyleri. 

Deney Grupları Bradikinin Histarnin Siyalik Asit 

(n= 10) (ng/ml) (oM) (mg! di) 

Kontrol Ven 0,05 ± 0,05 39,0 ± 9,6 80,2 ± 4,4** 

Kontrol Arter 0,02 ± 02 41,0±9,5 98,5 ± 1 o, 1 

Kontrol+ DF V en 0,02 ± 0,02 38,0 ± 7,5 93,1 ± 14,7 

Kontrol+ DF Arter 0,007 ± 0,001 35,0 ± 6,0 91,6 ± 3,6 

KOAHVen 0,03 ± 0,03 42,5 ± ıo,o 88,6 ± ı 5,5 

KOAHArter o,oı ± 0,02 26,0 ± ı ı ,O*, t 92,2 ± 12,0 

KOAH+DFVen 0,04 ± 0,03 30,0 ±ı 1,0 88,8 ± ı2,5 

KOAH +DF Arter 0,02 ± 0,02 40,0 ± 13,0 # 90,3 ± 10,5 

*: p<0.05, **:p<O,O 1 Kontrol arter ilc farkı, €:p<0,05, €€: p<O,O 1, €€€: p<O,OO 1 Kontrol ven ile farkı. 

t: p<0,05 KOAH ven ile farkı,#: p<0,05 KOAH arter ile farkı belirtmektedir. 
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Grafik 4-6. Grupların venöz ve arteryel kanlarındaki Histarnin (nM) düzeyleri. 
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*: p<0,05 Kontrol arter ile farkı, t: p<0,05 KOAH ven ile farkı, #: p<0,05 KOAH arter ile farkı 

belirtmektedir. Veriler ortalama ± 1 standart sapma olarak sunulmuştur. 

j ng/ml 

1 ·:: ~------··-··----------------·--·- .. --------·--------------------~ 
Bradikinin 

ı 0.08 

1 ::: 

1 ···: 

ı ..0.02 ....___ __________________ ___. 

1 

• VEN c Arter 

Grafik 4-7. Grupların venöz ve arteryel kanlarındaki Bradikinin (ng/ml) düzeyleri. 

Veriler ortalama ± I standart sapma olarak sunulmuştur. 

mgtdl SiALiKASiT 
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Grafik 4-8. Grupların vcnöz ve arteryel kanlarındaki Siyalik asit (mg/di) düzeyleri. 

**:p<O,O ı Kontrol arter ile farkı belirtmektedir. Veriler ortalama ± ı standart sapma olarak sunulmuştur. 



73 

Gruplann arteryel kan gazlan incelendiğinde sadece pH değerlerinde anlamlı 

farklılıklar bulunnıuştur. KOAH grubunun pH değeri Kontrol grubuna (p<O,Ol) ve 

Kontrol + DF grubuna (p<0,05) göre daha düşük bulunmuştur. P02 değerleri KOAH 

oluşturulan gruplarda düşük olmakla birlikte istatistiksel anlamlılık gösterilemedi 

(Tablo 4.4 ve Grafikler 4. 9- I 2). Bu bulgular KOAH oluşturulan grupta hipoksi ye bağlı 

solunumsal kompansasyon nedeniyle asidoz geliştiğini, DF uygulamasının ise bu 

durumu düzelttiğini göstermektedir. 

Tablo 4-4. Grupların arter kan gazlan ölçümleri. 

Deney Grupları Pa O ı PaCOı sO ı 

(n= 10) 
pH 

(mmHg) (mmHg) (%) 

Kontrol 7,44 ± 0,03 95,0 ± 33 34,0 ± 5,0 88,5 ± 8,0 

Kontrol+ DF 7,43 ± 0,08 99,0 ± 41 38,0 ± 10,0 88,2 ± 16,3 

KOAH 7,37 ± 0,04 ** qı 74,5±21 40,7 ± 10,7 74,2 ± 24,7 

KOAH+DF 7,41 ± 0,05 73,0± 16 37,5 ± 7,6 87,2 ± 9,7 

**: p<O,Ol Kontrol ile farkı, lV: p<0,05 Kontrol+ OF ile farkı belirtmektedir. 

~ pH 
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Grafik 4-9. Grupların arteryel kanlarındaki pH düzeyleri. 

**: p<O,O ı Kontrol ilc farkı, lV: p<0,05 Kontrol + OF ile farkı belirtmektedir. Veriler ortalama ± 

ı standart sapma olarak sunulmuştur. 
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Grafik 4-10. Grupların arteryel kanlarındaki PaOı (mmHg) düzeyleri. Veriler ortalama ± 

I standart sapma olarak sunulmuştur. 
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Grafik 4-11. Grupların arteryel kanlanndaki PaCOı (mmHg) düzeyleri. Verilerortalama ± 

I standart sapma olarak sunulmuştur. 
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Grafik 4-12. Grupların arteryel kanlarındaki s02 (%) düzeyleri. Veriler ortalama ± 

I standart sapma olarak sunulmuştur. 
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Kan gazları ölçümü sırasında aynı ci haz tarafından ölçülen hemoglobin (Hb ), 

hematokrit (Htc), Na+, K+ ve Ca++ düzeyleri de değerlendirildi. Hb düzeylerinde KOAH 

oluşturulan gruplarda (KOAH ve KOAH + DF) bir azalma, hematokrit değerlerinde ise 

DF verilen gruplarda bir azalma ve Ca++ düzeylerinde DF verilen gruplarda (Kontrol ve 

Kontrol + DF) bir azalma göze çarprnakla birlikte, tüm parametrelerde istatistiksel 

olarak anlamlılık bulunamadı ( Tablo 4.5 ve Grafikler 4. ı 3- ı 7). 

Tablo 4-5. Grupların arter kan gazlan ölçümleri sırasında elde edilen Hb. H tc., Na+, lC ve 
c +l d"" 1 . a uzey erı. 

Deney Grupları H b H tc Na+ lC Ca+2 

(n= lO) (gr 1 di) (o/o) (mMoi/L) (mMol 1 L) (mMoi/L) 

Kontrol ı5,5 ± ı,ı 47,4 ± 4 ı49,0 ± 7,0 3,32 ± 0,8 0,7ı ± 0,30 

Kontrol+ DF ı4,4±ı,7 44,0 ± 5 ı 5 ı ,O± 7,0 3,06 ± 0,5 0,55 ± 0,20 

KOAH ı5,4±ı,8 47,0 ± 5 ı5ı,o ± 4,0 3,09 ± 0,3 0,65 ± o,ı6 

KOAH+DF ı4,3 ± 2,6 44,0 ± 8 ı55,0 ± 4,0 3,02 ± 0,4 0,50 ± o,ı5 
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Grafik 4-13. Grupların arteryel kanlarındaki Hb (gr/di) düzeyleri. Veriler ortalama ± 

1 standart sapma olarak sunulmuştur. 
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% Hematokrit 

Kontrol Kontrol+ OF KOAH KOAH +OF 

Grafik 4-14. Gruplann arteryel kanlanndaki Hematokrit (%)düzeyleri. Veriler ortalama ± 

I standart sapma olarak sunulmuştur. 
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Grafik 4-15. Gruplann arteryel kanlanndaki Na+ (mMol/L) düzeyleri. Veriler ortalama ± 

I standart sapma olarak sunulmuştur. 
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Grafik 4-16. Grupların arteryel kanlarındaki K+ (mMoi/L) düzeyleri. Veriler ortalama ± 

I standart sapma olarak sunulmuştur. 
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Grafik 4-17. Grupların arteryel kanlarındaki Ca++ (mMol/L) düzeyleri. Veriler ortalama ± 

1 standart sapma olarak sunulmuştur. 

Deney gruplanndan elde ettiğimiz akciğer dokularından alınan kesitler 

hemataksilen - eozin boyası ile boyanarak dokulardaki değişiklikler değerlendirilmiştir. 

Resim 4. I' de incelenen kesitler görülmektedir. A' daki resim Kontrol grubunun 

dokularından alınmıştır. KOAH grubunun dokularında (B' deki resim) belirgin alveolar 

hasar gözlendi. Kontrol + DF grubunun dokularında (C'deki resim) kontrole göre 

belirgin fark gözlenmezken, KOAH + DF grubunun dokularında (D'deki resim) ise 

KOAH grubuna göre alveolar hasarın azaldığı izlendi. 

Resim 4.2. ise KOAH grubu ve KOAH+DF grubundan alınan aynı kesitlerden 

örneklenmiş daha büyük büyütıneli resimlerdir. Bu resimlerde KOAH grubunda alveol 

içi eritrosit hücrelerinin sayılan Kontrol grubuna göre artmış olarak gözlendi. Alveol içi 

eritrosit hücrelerindeki bu artış alveol duvarına ait hasan göstermektedir. Gözlenen 

bulgular B ve D'deki dokularda amfizem olduğuna işaret etmektedir. 
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Resim 4-1: Grupların histolojik kesitlerinde alveollerin görünümü. 

A Kontrol grubunun, B KOAH grubunun, C Kontrol + DF grubunun, D KOAH +DF grubunun 

kesitlerinden alınan örnek resimleri göstermektedir ( H&E, Bar 200f,tm). 

Resim 4-2: Grupların histolojik kesitlerinde alveollerin görünümü. 

C Kontrol + DF grubunun, D KOAH + DF grubunun kesitlerinden alınan örnek resimleri 

göstermektedir ( H&E, Bar 20f,tm). 
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Resim 4.3'de de bronşiyollerdeki sil yapısına dikkat çekilmiştir. A'daki resim 

Kontrol grubunun dokulanndan alınan bronşiolleri göstermektedir. KOAH grubunun 

dokularında (B'deki resim) sil yapısı nerdeyse kaybolmuştur. Ayrıca KOAH'lı grupta 

bronşiyol lümenindeki mukusun (ok işareti) diğer gruplara göre arttığı görüldü. Kontrol 

+ DF grubunda (C' deki resim) ilacın sil yapısına etkisi bulunmazken, KOAH + DF 

grubunda (D' deki resim) ise sil yapısının KOAH grubundakine oranla düzeldiği 

görülmüştür. 

Resim 4-3: Grupların histolojik kesitlerinde bronşların görünümü. 

A Kontrol grubunun, B KOAH grubunun, C Kontrol + DF grubunun, D KOAH +DF grubunun 

ke itlerinden alınan örnek resimleri göstermektedir ( H&E x 40). 
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5. TARTIŞMA 

Deney gruplarındaki hayvanlanmızdan elde ettiğimiz arteryel ve venöz kanlarda 

ANG I, ANG II ve ACE düzeyleri incelendiğinde; Kontrol grubunun arteryel ve venöz 

kanlan arasında ANG I, ANG II ve ACE düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmadı. 

Deneysel KOAH oluşturulan grupta ANG I ve ACE'nin arteryel ve venöz kandaki 

düzeyleri kıyaslandığında birbirine yakın bulundu. ANG II düzeyleri ise venöz kanda 

arteryel kan düzeylerine düzeylerine göre kısmen düşük bulundu. 

Bu bulgulara göre normal koşullarda pulmoner RAS etkinliğini gösteren arteryel 

düzeyler ve periferik dokulardaki RAS etkinliğini gösteren venöz düzeyler birbirinden 

çok farklı değildi. Deneysel KOAH oluşturulduğunda ise periferik RAS aktivasyonunun 

kısmen azaldığı, pulmoner aktivasyonun ise değişınediği görülmektedir. 

KOAH grubunun arteryel ANG I düzeylerinde kontrol grubunun arteryel kanına 

göre azalma olmakla birlikte, arteryel ve venöz düzeyleri kontrolden anlamlı fark 

göstermedi. KOAH grubunun venöz ANG II düzeyleri Kontrol grubunun ven 

düzeylerinden düşük ve arteryel değerleri ise yüksek olarak bulunmakla birlikte 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. KOAH grubunun venöz ACE düzeyleri de 

Kontrol grubuyla yakın bulundu. KOAH grubunun arteryel ACE düzeyleri Kontrol 

grubunun arteryel düzeylerine göre azalma göstermekle birlikte anlamlı fark yoktu. 

Sadece DF'nin etkisini gösteren Kontrol + DF grubunda, arteryel kanda ACE 

düzeyleri venöz kana göre hafif bir yükseklik gösterse de ANG I, ANG II ve ACE'nin 

arteryel ve venöz kan düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Kontrol+ DF grubunda, 

hem venöz hem de arteryel ANG I ve ANG II düzeyleri, Kontrol grubunun venöz ve 

arteryel düzeyleri ile kıyaslandığında birbirine yakın bulundu. Kontrol + DF grubunun 

vcnöz ACE düzeyleri, Kontrol grubunun hem venöz hem de arteryel düzeylerinden daha 

düşüktü. Kontrol + DF grubunun arteryel ACE düzeylerinde ise azalma olmasına 

rağmen anlamlı fark yoktu. 

Deneysel KOAH oluşturulan ve DF verilen grupta da Kontrol grubunda olduğu 

gibi arteryel ve venöz kanlar arasında ANG I, ANG II ve ACE düzeylerinde anlamlı bir 

fark bulunmadı. KOAH+DF grubunun hem venöz ve hem de arteryel ANG I düzeyleri 

Kontrol grubunun arteryel düzeylerine göre anlamlı olarak azdı. KOAH+DF grubunun 
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venöz ve arteryel ANG II düzeyleri Kontrol grubuna göre azalma göstermekle birlikte 

anlamlı fark yoktu. KOAH+DF grubunun venöz ACE düzeyleri Kontrol grubunun 

venöz düzeyleri ile benzerken, arteryel ACE düzeyleri Kontrol grubunun arteryel 

düzeylerinden az olmakla birlikte anlamlı fark yoktu. 

Bulgularımızda belirlenen diğer anlamlı farklar ıse aşağıda verilmektedir. 

KOAH oluşturduğumuz grubun venöz ANG II düzeyleri Kontrol+DF grubunun hem 

venöz hem de arteryel düzeylerinden daha az bulundu. Aynı şekilde KOAH+DF 

grubunun venöz ANG II düzeyleri de Kontrol+DF grubunun hem venöz hem de arteryel 

düzeylerinden düşüktü. KOAH+DF grubunun arteryel ANG II düzeyleri de Kontrol+DF 

grubunun arteryel ANG II düzeylerinden düşük olarak bulundu. 

Bu sonuçlara göre, hem akciğer hem de periferik dokularda renının, 

anjiotensinojen'den ANG I oluşturması KOAH varlığında değişmemiştir. ANG I'den 

ANG II oluşmasında da değişim görülememiştir. Aslında pulmoner hasar sonucu 

endotelde de hasar olması nedeniyle en azından ANG II'nin arteryel düzeylerinde 

azalma beklenebilirdi (206, 207). Oysa sonuçlara göre periferik dönüşüm kısmen 

azalma gösterse de, akciğerlerdeki dönüşüm azalmamıştı. Akciğerlerde yüksek 

konsantrasyonda bulunduğu bilinen ACE'nin aktivitesi kronik hipokside artar (165, 

ı 82). Hipokside (147, 246) ve hiperkapnide (203), RAS aktivasyonu olduğu bilinmekle 

birlikte, bu aktivasyonun mekanizması ve olası sonuçları üzerinde tartışmalar 

bulunmaktadır. Ayrıca KOAH'lı akut veya kronik hiperkapnik hastalarda da benzer 

değişikliklerin gözlendi ği bildirilmiştir (7, 8 ı). KOAH hastalannda normal kişilerden 2-

3 kat fazla renin, ANG II ve aldosteron düzeyleri olabileceği de bildirilmiştir (246). 

Bizim bulgularımızda deneysel olarak oluşturulan amfizem nedeniyle, pulmoner endotel 

hasarı olmasına rağmen ANG II'nin azalmamış olması RAS aktivasyonun olduğunu 

desteklemektedir. Ayrıca nefrektomize sıçanların akciğerlerinde ANG II'nin varlığını 

devam eHirdiğini (36) ve sistemik RAS'ta bir artış olmasa bile akciğerlerde ANG ırnin 

arttığını (3 7) gösteren deneysel çalışmalar akciğerlerde lo kal RAS varlığını 

desteklemektedir (254 ). RAS aktivasyonu sonucu olarak ACE arttığında ACE aktivitesi 

inhibe edilse bile ANG II'nin artığı da gösterilmiştir (225, 246). Bu çalışmalar lokal 

olarak akciğerlerde RAS aktivasyonunun olabileceğini göstermektedir. Ayrıca akciğer 

dışında da pek çok dokuda Iokal olarak RAS aktivasyonunun varlığı giderek artan 

bulgularla desteklenmekledir (254, 276). Nitekim kronik hipoksi sırasında pankreatik 
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lokal RAS'ın upregülasyonu olduğu da gösterilmiştir (145). Bu bulgular ANG II'nin 

lokal olarak dokuda üretilebildiğini desteklemektedir. Anjiotensinojen mRNA (35) ve 

ACE gibi RAS bileşenleri akciğer dokusunda belirlenmiştir ve vücutta ACE'nin ana 

kaynağının pulmoner endotelyum olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ANG II reseptörleri 

akciğer dokusunda eksprese edilir. ATI R sub tipi bronş düz kas hücrelerinde (254), 

AT2R sub tipi bronş epiteli fırça kenar hücreleri üzerinde gözlenmiştir (34). 

İntrapulmoner bir renin kaynağı henüz belirlenmemiştir. Ancak üst ve alt hava 

yollannda bulunduğu bilinen (27) mast hücrelerinin ANG II oluşumunu tetikleyen aktif 

renin sen tezi, depolama ve salınımını yapabildiğini bildirilmiştir (22 I). Ancak kandaki 

total seviyeyi ne kadar etkilediği bilinmemektedir. Daha sonra ise iskemi reperfüzyon 

modelinde kardiyak mast hücrelerinden lo kal kardiyak RAS 'ı tetikleyen renin salınımını 

gösterilmiştir (153). Bronşlarda mast hücre degranülasyonuyla renin salırumını ve 

sonrasında ANG II oluşumu ve sonunda ise düz kas hücreleri üzerindeki ATI R aktive 

edip kasılma oluşturduğu gösterilmiştir (254). Aynı çalışmada insan akciğer mast 

hücrelerinin enzimatİk olarak aktif renin eksprese ettiği ve bu reninin insan böbrek 

renini ile homolog olduğu da gösterilmiştir. Böylece bronkokonstrüksiyonda önemli bir 

rol oynayan hava yolu lokal RAS'ın varlığına bir kanıt oluşturulmuştur (254). 

Bulgulanmızda KOAH'ta periferik kokulardaki ACE üretimini gösteren ACE 

ven düzeyleri kontroldekine benzerken, akciğer dolaşımındaki ACE düzeylerinde 

kısmen azalma olması KOAH'lı grubun pulmoner hasar ile birlikte endotelyel hasann 

oluşması ile açıklanabilir. Ancak daha önce yapılan çalışmalar bizim bulgulanmıza göre 

KOAH varlığında pulmoner endotel hasanna rağmen neden akciğerlerde diğer RAS 

bileşenlerinin azalmadığını açıklayabilir. Bulgulanmıza göre pulmoner endoteldeki 

hasara rağmen, akciğerlerdeki lo kal RAS aktivasyonunun RAS bileşenlerinde bir artışa 

neden olarak arteryel düzeylerini yine kontrol düzeyine getirdiğini düşündürmektedir. 

Pulmoner ACE ekspresyonunun KOAirın patogenez ve progresyonunda önemli 

rol oynayabilcceği düşünülmektedir. Morrell ve arkadaşları sıçanlarda kronik 

hipoksiden sonra pulmoner arterlerde ACE ekspresyonunun arttığını gösterdiler (173 ). 

KOAH hastalarının normal kişilerden 2-3 kat fazla renin, ANG II ve aldosteron 

düzeylerine sahip olabileceği ileri sürülmüştür (246). Bununla birlikte normal insanlarda 

hipokseminin ANG Il'ye pulmoner pressör yanıtı körleştirdiği görülür (39). KOAH 

hastalarında akut atak sırasında serum ACE düzeylerinin yüksek bulunduğu, sigara 
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içenlerde sigara miktan ile ACE düzeyleri arasında da korelasyon bulunduğu, ancak 

ACE düzeyleri ile PaOı ve PaCOı düzeyleri arasında ilişk~ o!:tnadığı gösterilmiştir (60). 

Aynca doğum öncesi matemal hipoksinin (antenatal matemal hypoxia) prenatal 

dönemde farelerde pulmoner RAS ekspresyonlannda değişikliklere neden olduğu 

bildirilmiştir (92). Buna karşın mekanik ventilasyon altında KOAH'lı hastalarda; izole, 

akut hiperkapninin renin, ANG II ve aldosteron gibi hormonlarda değişiklik yapmadığı 

da bildirilmiştir. Solunumsal yetersizlik sırasında dolaşımda ve vücut sıvı miktan 

homeostazisinde yer alan hormonlann kan gazlan değişimlerinden direk olarak 

etkilenmeyip, daha çok kardiyak dolma basıncı ile kan gazı değişimlerinin neden olduğu 

sempatik ton us nedeniyle olduğu da öne sürülmüştür ( 42). Sonuç olarak KOAH'ta 

tetikleyen mekanizma tartışmalı da olsa bulgulanmızla benzer şekilde RAS aktivasyonu 

olduğu kabul edilmektedir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulann sonucunda bu 

çalışmalara benzer şekilde KOAH'ta akciğerlerde lokal RAS aktivasyonu olduğu 

desteklenmektedir. 

Bulgulanmızda KOAH oluşturulan sıçanlarda DF uygulaması ANG I 

düzeylerinde belirgin bir azalmaya neden olmuştur. ANG II düzeylerinde KOAH 

grubunun arteryel kanında KOAH + DF grubunun hem arteryel hem de venöz kanına 

göre anlamlılık gösterilemese de daha yüksek bulunmuştur. DF uygulandığında 

KOAH'ta, DF uygulanan kontrol grubuna göre arter kanında daha düşük düzeylerde 

ANG II bulunması, deneysel KOAH'ta DF uygulamasınınANG II oluşumunu azaltarak 

RAS aktivasyonunu azalttığını göstermektedir. ACE düzeylerinde ise anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Kontrol + DF grubunda ise ANG I ve ANG II düzeylerinde Kontrol 

grubuna göre anlamlı fark bulunmazken ACE düzeylerinde azalma olmuştur. Bu 

bulgulara göre DF'nin normal sağlıklı koşullarda ACE'yi, pulmoner hasar olduğunda da 

ANG II'yi azaltmak gibi bir etkisi bulunmaktadır. 

Artmış RAS aktivitesi birçok sistemde güçlü proinflamatuar etkiler gösterirken 

(50, 98) ANG II direk profibrotik etki gösterir. Lokal RAS doku metabolizmasının direk 

regülasyonunda ek bir rol oynamaktadır (87). Ayrıca artmış RAS aktivitesi endotelyel 

fonksiyon üzerine zararlı (vazokonstrüktör ve protrombotik) etkiler gösterir (17, 49, 72, 

87, 26 I). Akciğerlerde kronik hipoksiyle uyarılan distal muskülarizasyonunun da A Tl 

ve A T2 reseptörlerinde geçici bir artışla ilişkili olduğu ve ANG II'ye vazotonik yanıtın 

başlıca ATI R sub tipi ile olduğu da gösterilmiştir (44). Aynca deneysel pulmoner 
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fibrozisin patogenezi için lokal ANG II üretiminin gerekli olduğu ve anjiotensin 

peptidlerinin idiopatik pulnıoner fibrozisli hastalann akciğerlerinde güçlü bir şekilde 

eksprese edildiği bildirilmiştir (I 46). Klinik çalışmalarda hafif astmatiklere AN G II 

verilmesinin bronkokonstrüksiyona neden olduğunu (169) ve hava yolu 

konstrüksiyonunun tedavisi için mast hücre renını ve sonrasında lokal RAS'ın 

hedeflenebileceği ileri sürülmüştür (254 ). Bu çalışmalara göre ANG II düzeylerini 

azaltmak akciğere ait patolojilerde faydalı etkilere sahip olabilir. Bizim sonuçlanınıza 

göre deneysel KOAH'ta DF uygulamasının, akciğer dokusunda ve damar yatağında 

değişikliklere neden olabilen ANG II düzeylerini azaltınası nedeniyle yarar 

sağlayabileceğini göstermektedir. 

Bizim bulgularımızda sadece sistemik ve pulmoner vasküler sisteme ait olan 

RAS değerlendirilmiştir. Her ne kadar pulmoner vasküler sistem RAS'ın ana kaynağı 

olsa da, pulmoner doku içindekilokal RAS aktivasyonunu doğrudan yansıtamaz. Ancak 

pulmoner vasküler sistem içindeki değişiklikler de KOAH progresyonu açısından 

önemlidir. Bu sistem içerisinde RAS aktivasyonu direk olarak pulmoner damar 

yatağının remodelingine neden olacağı için KOAH prognozunu kötüleştirerek 

korpulmonaleye geçişi kolaylaştırabilir. Çalışmamızda oluşturulan deneysel KOAH'ta 

pulmoner doku içerisindeki RAS aktivasyonu değerlendirilmemiştir. Ancak insanlardaki 

KOAH'ta akciğerlerde bulunan mast hücrelerinden renin salınması (221), bizim 

deneysel modelimizde de pulmoner doku içerisinde de bu şekilde bir RAS aktivasyonu 

bulunduğu düşündürmektedir. Bu nedenle DF uygulaması ANG II aracılı inflamatuar 

olaylan azaltabilir. 

KOAH çeşitli ekstra pulmoner organlar üzerine olumsuz etkileri olabilen 

sistemik inflamasyonla karakterizedir ve RAS blokajı birçok sistemde anti inflamatuar 

bir etki gösterir. RAS inhibitörleri ile tedavinin bazı KOAH'Iı hastalarda yararlı 

olabileceği bildirilmiştir (87, 1 65). Birçok çalışmada ACE gen polimorfızmi ve ACE 

aktivitesi ve ACE inhibisyonu arasında bir ilişki olduğu ve yine ACE gen polimorfızmi 

ile hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon ve KOAH gibi hastalıklar da çeşitli ilişkilerin 

olduğu gösterilmiştir (91, 119, 120, 230, 23 7). ACE inhibitörleri ve anjiotensin reseptör 

blokerieri KOAH hastalarında kardiyovasküler olayları ve pulmoner morbiditeyi azaltır 

(8, 158, 174). Randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olmasına rağmen RAS 

inhibisyonunun KOAH'ta atakla hastaneye yatış ve total mortaliteyi azalttığına dair 
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bulgular vardır. Mancini ve arkadaşları çalışmalarında hastaneye yatışlardaki azalmanın 

pulmoner hasarın azaltılması nedeniyle mümkün olabileceğini bildirmiştir (158). ANG 

II'nin glutatyon tüketimi ve TGF-P 1 ekspresyonuna aracılık ederek oksidatif strese 

neden olduğu ve A Tl R blokerlerinin bu etkileri azalttığı bildirilmiştir (19). Ayrıca bir 

çalışmada, yüksek ACE ekspresyonunun zıt bir ilişkiyle düşük dolaşım ve doku NEP 

aktivitesi ile ilişkili olduğu ve bu ilişkinin insanlardaki ACE D alleli nedeniyle oluşan 

bazı patolojik etkileri ve RAS blokerlerinin klinik etkinliğindeki çeşitliliği 

açıklayabileceği bildirilmiştir ( 1 85). Deneysel akciğer fibrozisinin RAS 

antagonistleriyle inhibe edildiği de uzun zamandır bilinmektedir. Alveolar epitelyel 

hücrelerin TNF-a ile uyarılan apoptozisinde ise ANG II ekspresyonunun, ANG II'nin 

proteolitik işlemlerinin ve reseptörüne bağlanmasının gerekli olduğu gösterilmiştir 

(263). 

RAS aktivasyonuyla ANG II artışı ve sonrasında TGF-1 (19) ve NF-kB (103, 

I 36, 248) ekspresyonuna neden olur. RAS inhibisyonuyla enflamasyon markerlerinin 

konsantrasyonlannda azalmaya yol açabileceği (94) ve bu nedenle özellikle pulmoner 

hipertansiyonu olan KOAH'lı hastaların çoğunda ACE inhibitörleri ve ANG II tip 1 

reseptör blokerlerinin kullanılmasının önerildİğİ bildirilmektedir (165). Bu deneysel 

KOAH modelinde DF uygulamasının lokal pulmoner RAS aktivasyonunu azalttığı 

bulgusu gelecekte KOAH'ta DF ile tedavi için daha fazla araştırma yapılması ve klinik 

çalışmalarla desteklemesi gerektiğini desteklemektedir. KOAH'ta DF verilmesinin RAS 

inhibisyonuna neden olarak sistemik inflamasyonu gerilettiği düşünülebilir ve KOAH 

gibi hastalıkların tedavinde göz önünde bulundurulmalıdır. DF diğer hastalıklardaki 

olumlu etkilerini belki de bu yolak üzerinden göstermektedir. Araştırmamızda DF'nin 

RAS aktivasyonunu nasıl inhibe ettiğine dair planlama yapılmamış olup konu 

araştırmaya açıktır. DF~nin bildirilen anti inflamatuar etkilerinin hangi yolaklar 

üzerinden gerçekleştirdiği araştırmaya açıktır. 

Su retansiyonu ve hiponatremi KOAH'ın son evresinde tipik olarak gözlenir. 

KOAH'lı hastalarda sodyum ve su atılımındaki yetersizlik birçok faktöre bağlıdır. 

Hiperkapnik solunum yetmezliğinde plazma renin ve aldosteron düzeylerinin artmasına 

karşılık hipoksemide farklı bir profil olduğu göze çarpmaktadır. Akut hipoksemide 

plazma renin düzeyi artmakta, değişınernekte veya azalmaktadır. Ancak pek çok 

araştırma akut hipokseminin serum aldosteron düzeyini düşürdüğünü ifade etmektedir 
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(93 ). KOAH hastalarında gelişen ödemin C02 retansiyonu ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (1 05, 2 ı 7, 246). KOAH'ın başlangıç fazında renal perfiizyon genellikle 

normaldir; fakat C02 retansiyonu gelişirse renal kan akımı azalır. Ayrıca hiperkapni 

noradrenalin düzeylerinde renal kan akımında azalmaya neden olan bir artışa neden olur 

ki bu da baroreseptörlerin inaktive eden ve direk merkezi sempatik uyarı yapan periferal 

vazodilatasyon yoluyla olur (246). Korpulmonalede renal hemodinamikler ve nöro

endokrin yanıtlar üzerine hipokseminin etkileri tam olarak açıklanamamış olmasına 

rağmen, bu kan gazı anormalliklerine sekonder olarak renal kan akımında azalmaya 

RAS aktivasyonu neden olduğu düşünülmektedir (39). Buna karşın ödemli hipoksemik 

KOAH'lı hastalarda ACE inhibisyonu plazma aldosteron düzeylerini düşürmekle 

birlikte, bozulmuş hipertonik tuz yüklerini sekrete etme yeteneklerini geliştirdiği 

gösterilmiştir (225). Bizim çalışmamızda su ve sodyum homeostazisine yönelik bir 

araştırma yapılmamıştır. Ancak deneysel KOAH modelimizde ANG II düzeylerindeki 

artma en azından su ve sodyum homeostazisinde bir bozulmanın olabileceğini 

göstermektedir. DF RAS aktivasyonundaki inhibisyon etkisi nedeniyle su ve sodyum 

homeostazisi üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir. Bu alanda da açıklayıcı 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Çalışmamızda bradikinin düzeylerinde gruplar arasında bir farkın görülmemesi 

BK metabolizmasında yer alan NEP gibi diğer enzimierin varlığına bağlı olabilir (I 9, 

38, ı 85). Ancak ACE doku düzeyleri ve NEP gibi BK yıkımında yer alan enzimler 

araştırma planında olmadığı için incelenmemiştir. Konu halen araştırmaya açıktır. 

Bulgularımızda gruplar içinde arter ve ven kanı arasında histarnin düzeylerinde 

anlamlı fark bulunmamıştır. KOAH oluşturulan grubun arteryel histarnin düzeyleri 

kontrol grubunun hem arteryel hem de venöz kan düzeylerine göre belirgin olarak düşük 

olduğu görülmüştür. OF verilmesi kontrol grubunun arteryel ve venöz histarnin 

düzeylerinde anlamlı bir değişiklik oluşturmazken, KOAH'ta DF verilmesi arteryel 

düzeylerde KOAH'a göre bir artış göstererek normal düzeye yükselmiştir. Venöz 

düzeylerde ise KOAH'ta OF verilmesi diğer gruplara göre anlamlı fark oluşturmadı. 

Histamin, hasara ve inflamasyona uğrayan veya alerjik reaksiyona maruz 

kalan hemen hemen bütün dokularda salınabilir. Histaminin büyük bir kısmı hasarlı 

dokudaki mast hücreleri veya kandaki bazofillerden kaynaklanmaktadır (157, 228). 

Histarnin birçok biyolojik reaksiyonda potansiyel mediatördür. Üst ve alt hava 
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yollarında bulunduğu bilinen mast hücreleri (254) birçok si tokininin yanında histamini 

de önceden sentezlenerek depolanmış olarak bulundururlar (71, ı 86) ve uyguil uyaran 

geldiğinde sekrete ederler. 

KOAH'ta inflamasyon nedeniyle histarnin düzeylerinin artmış olabileceği 

beklenebilir, ancak bu konuda yapılmış çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Asfikside 

pulmoner dokuda histarnin konsantrasyonlarında artış olduğu (129)~ KOAH'lı atların 

serum histarnin düzeylerinde anlamlı farkın olmadığı ancak pulmoner epitelyel yüzey 

sıvısında saman tozu ile uyarı sonrasında bir artış olduğu gösterilmiştir (168). Bizim 

çalışmamızdaki bulgularda ise KOAH oluşturulan grubun arter kanlarındaki histarnin 

düzeyleri kontrol grubunun arteryel ve venöz düzeylerine göre daha düşüktü. Ancak 

önceki çalışmalarla benzer şekilde venöz düzeylerde anlamlı fark yoktu. Bu bulgular 

Astım ve KOAH'lı hastaların ve onların yaşiarına uygun sağlıklı kontrollerinin 

histaminin ana kaynağı olan mast hücre sayıları arasında anlamlı fark olmadığım 

gösteren çalışma ile uyumluydu. Bu çalışmada ayrıca grupların hiç birinde mast hücre 

sayısı ve FEV I veya hiperreaktivite dozu arasında anlamlı korelasyon olmadığı ve mast 

hücre sayısının KOAH hastalarında salbutamol reversibilitesiyle negatif olarak korele 

olduğu da gösterilmiştİ (148). 

Çalışmalar dolaşımdaki histarnin düzeylerinden ziyade aşırı hava yolu yamtı 

oluşturulması üzerine odaklanmıştır. Asetaldehit ile uyanlan insan akciğer mast 

hücrelerinden histarnin degranülasyonu olduğu ve bunun sonucu olarak bronşiyal düz 

kas kasılınası olduğu ve bu kasılmanın histarnin H ı reseptör antagonisti ile tam olarak 

inhibe edildiği gösterildi (124 ). Sigaraya maruz bırakılan hayvanlarda da farklı uyanlara 

havayolu aşırı yanıtı olduğunu ileri süren çalışmalar (26, 74) bulunmakla birlikte, 

mekanizmaları hakkında fazla bilgi yoktur. KOAH ve astım oluşturulan kobaylarla 

yapılan bir çalışmada KOAH ve KOAH+astmatik olan hayvan trakcalarında invitro 

histarnin yanıtı (ayrıca H 1 blokajı) kontrol hayvanlarından daha yüksek olarak 

bulunmuştur. KOAH+astım grubunda ise histamine trakeal kontraktilitenin hem KOAH 

hem de kontrol grubundakinden daha büyük olduğu bildirilmiştir. KOAH ve 

KOAH+astım grupları arasındaki bu fark KOAH ve astım arasındaki mekanizmaların 

farklı olmasıyla açıklanmıştır (26). KOAH'lı ve KOAH'lı olmayan torakotomi yapılan 

hastalardan elde edilen akciğer dokusu ile yapılan çalışmada KOAH'lı hastaların 

invitrodaki bronşiollerinde histarnin etkinliği (maximal isometric force, Tmax) 
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KOAH'Iı olmayanlarınkinden daha büyüktü (62). Buna karşın inhale histamine aşırı 

yanıt gösteren KOAH'lı hastala.nn siga..·a içen normal akciğer fonksiyonlularla 

kıyaslandığında izole bronşlarının daha düşük aşırı yanıtı olduğunu gösteren bir çalışma 

da mevcuttur (234). Bulgularımızda KOAH oluşturulan grubun daha düşük arteryel kan 

düzeylerine sahip olması bu araştırma ile aynı yöndedir ve bronşlardaki daralmanın 

histamine yanıttan daha ziyade inflamasyon ve ANG II aracılt remodeling kaynaklı 

olabileceğini düşündürmektedir. Bir çalışmada asfiksik pulmoner venlerin endotelyel 

yüzeyinde histaminin güçlü reaksiyonlarının olduğu, arteriollerde ise olmadığı 

gösterilmiştir, ancak neden böyle olduğuna açıklama getirilememiştir (ı29) Bizim 

çalışmamızdaki arteryel histarnin düzeylerinin düşük olması bu çalışmayı 

desteki ernektedir. 

Histamine artmış havayolu aşırı yanıtı KOAH'ta mortalitenin göstergesi olarak 

bildirilmiştir. Bu eğilim daha çok sigara içenler için söylenmesine rağmen artmış aşırı 

yanıtlı KOAH ölümlerinin oranındaki artış hiç sigara içmeyen bireyler arasında da vardı 

(I ı 0). Sağ kalımı bile etkileyen bu olgu belki de histarnin reseptörlerinin ekspresyon ve 

dağılımlarındaki bir değişikliğe bağlı olarak ya da histarnin degradasyonundaki bir 

değişime bağlı olarak ortaya çıkmaktadır; konu halen aydınlatılamamıştır. Monosit 

kaynaklı bir sitakin olan ve inflamasyon bölgesinde aktive monositler tarafından 

senteziediği gösterilen (137) TNF insan alveoler makrofajlarında doza bağımlı bir 

şekilde histarnin tarafından inhibe edildiği gösterilmiştir. Bu sayede alveoler 

makrofajlardan IL- ı O sentez ve salınımını arttırdığı bildirilmiştir. Ayrıca bu 

inhibisyonun H ı reseptör agonisti ile değil ama H2 ve H3 reseptör agonistleriyle taklit 

edildiği ve insan alveoler makrofajlarında H3 reseptörü olduğu da gösterilmiştir. IL- ı O 

ekspresyonunun histarnin uygulamasıyla ı ,5 kat arttığı ve histaminin alveoler 

makrofajlardan PGE2 ve NO aracılığıyla IL-1 O sentez ve salınımını arttırdığı 

bildirilmiştir (222). Mast hücrelerinin IL- 1 O üretimi ile onların anti-inflamatuar ve 

imnıünsupresif etkilerine katkıda bulunduğu ve mast hücrelerinin lökosit infiltrasyonu, 

inflamasyon ve doku hasarı ilişkili immünolajik yanıtlarda sınırlandırma fonksiyonu 

gösterdiği bildirilmiştir (96). Farelerde IL-2 ile uyarılan pulmoner vasküler zayıflık 

sendromuna karşı histaminin koruyucu etkisi ve sağ kalımı arttırıcı etkisi gösterilmiş ve 

ROS regülasyonundan bağımsız olduğu bildirilmiştir (1 09). Üstelik sıçan karaciğerinde 

iskemi reperfüzyon hasarında histaminin etkisi incelenmiş ve karaciğerde iskemik 

olaylardan sonra H4 reseptörlerinin uyarılması ile reperfüzyon hasarının gelişiminin 
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engellendiğini gösterilmiştir (1 ). Bu bilgilere dayanarak akciğerlerde inflamasyon 

olduğunu~ hL;tamin varlığı olumlu etkilerde bulunabilir. 

Bu bilgilere göre; deneysel KOAH modelimizde, KOAH'ta azalmış olan 

arteryel histarnin düzeylerinin DF uygulamasıyla kontrol düzeylerine yükselmesi, 

akciğerierin inflamasyonu sürecinde olumlu etkiler gösterebilir. Ancak çalışmamız bir 

ön çalışma niteliğindedir ve enflamasyon markerlen, sitokin düzeyleri ve histarnin 

reseptörlerinin ekspresyonlan ve dağılımlan araştınlmamıştır. Aynca trakea ve bronş 

epitelyumunda histarnin degradasyonunda anahtar enzim olduğu kabul edilen 

HNMT'nin (157) KOAH'ta nasıl etkilendiğine dair yeterli veri de bulunmamaktadır. Bu 

konu halen araştınimaya açıktır. 

Bulgulanmızda siyalik asit düzeylerinin Kontrol grubunun arter kanında aynı 

grubun ven kanı düzeylerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Normal koşullarda 

arteryel kanda SA düzeylerinin venöz kana göre daha yüksek olması akciğerlerde 

dolaşıma katılan daha fazla SA olduğunu göstermektedir. KOAH oluşturulduğunda ise 

kontrol grubuna göre arteryel kanlar ve venöz kanlar kıyaslandığında anlamlı fark 

bulunamamıştır. DF verilmesi de ne Kontrol grubunda ne de KOAH grubunda hem 

kendi arter ve ven kanlan arasında hem de gruplar arasında anlamlı fark 

oluşturmamıştır. 

Siyalik asitler önemli intrensek fonksiyonlarda yer alırlar ve normal gelişim 

için gereklidirler. Bütün memeli hücreleri glikolipid, glikoprotein, glikofosfolipid bağlar 

ve proteogliklardan oluşan ve SA içeren yoğun bir glikokaliks tabakayla çevrilidir. SA 

ekspresyonu embriyogenez, kanser, hasar ve inflamasyonda değişir, bu da glikan 

pateminin değişmesiyle sonuçlanır. (56, 2 I 5, 252, 253). 

SA 'leri n lökositler, trombositler ve endotelyum üzerinde eksprese edilen bir 

reseptör ailesi olan ve doğal immünite ve hemostaziste önemli roller oynayan selektinler 

için intrcnsck ligantların anahtar komponenti olduğu gösterilmiştir (253). KOAH 

hastalarında lökosit, trombosit ve endotelde bulunan selektinlerin SA içeriğinin nasıl 

değiştiğine dair yeterli veri bulunmamaktadır. Ayrıca solunum yollan hücreleri hücre 

yüzeylerinde bir grup SA bağlayan gl i kan içeren bileşikler eksprese ederler (I 79). 

Lökositlerin hücre yüzey reseptörleri büyüme, farklılaşma, adhezyon, fagositoz, 

aktivasyon, kemotaksi ve apoptozis gibi birçok aktivitesini başlatır ve yönetir. Böyle 

reseptörlerin çok azı sadece makrofajlarla sınırlıdır ve makrofaj spesifik fonksiyonlarda 
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yer alır. Akciğerierin makrofajlannda da eksprese edilen Sialoadhesin böyle 

reseptörlerden biridir. Monositler ve diğer periferal kan lökositlerinde olmadığı fakat 

dalak, lenf nodları, kemik iliği, karaciğer, kolon ve akciğerlerdeki doku makrofajlannda 

güçlü bir şekilde eksprese edildiği gösterilmiştir (1 00). Yine KOAH'ta sialoadhezinin 

SA içeriğinin nasıl değiştiğine dair de yeterli veri yoktur. 

Glikoproteinlerin ve glikolipidlerin sializasyon ve desializasyonunu etkileyen 

birçok faktör siyalik asitİn serum, idrar veya diğer vücut sıvılanndaki düzeylerinde 

artma veya azalmaya yol açabilir. Birçok farklı hastalıkta SA düzeyinin yükselmesini 

açıklayan bir mekanizma halen tanımlanmaını ştır. SA' in büyük kısmı akut inflamatuar 

reaksiyonlarda artan akut faz proteinleri olarak bilinen proteinlere bağlıdır ve akut faz 

reaktanı olarak görev almaktadır. Akut faz protein yanıtı oluşu SA düzeylerindeki bu 

artışı açıklar gibi gözüksede, kardiyovasküler hastalık vb. gibi birçok durumda saptanan 

SA düzeyinin yüksekliğini açıklayamamaktadır (56). Buna ek olarak hücreler 

inflamasyona veya TNF'ye maruz kaldıysa siyalilasyona neden olan glikolizasyon ve 

glikozil transferazda nitel değişiklikler olabilir (64). Bir çalışmada gelişimsel 

farklılaşma dönemlerinde ve onkogenezi takiben glikolizasyon pateminin değişebileceği 

ve daha önce yapılan SA reseptör sub tiplerinin dokulardaki dağılımı üzerine olan 

çalışmalann tekrar değerlendirilmesi gerektiği de ileri sürülmüştür (179). Yapılan 

çalışmalarda metastaz gelişiminde kanser hücre membranının siyalik asit içeriğinin (86, 

ı 25, 275), polisiyalik asit ve siyalil transferazın etkili olduğu gösterilmiştir (23 ı). 

Metastaz gelişmesini azaltmak ıçın SA içeren yapılardaki SA'leri hedefleyen 

yaklaşımlar denenınektedir (90, ı25). Birçok farklı patalojik olay SA miktannın 

artmasına veya azalmasına neden olabilmektedir. Fakat SA serum düzeyinin nonspesifik 

olması bunun klinikte kullanımını sınırlandırmaktadır (56). Ancak KOAH için 

literatürde bu bağlamda yeterli bilgi yoktur. Bizim bulgularımızda da KOAI-rta OF 

uygulamasının SA düzeyleri üzerine etkisi gösterilememiştir. 

Bulgularımızda tüm gruplarda uygulama süresince kilo artışı olmakla birlikte 

bu değişimlerde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Fakat gruplar arasında son 

kilolar kontrol grubuna göre KOAH grubunda anlamlı olarak daha azdı. Ayrıca son 

kilolar KOAH grubunda KOAH + OF grubuna göre de anlamlı olarak daha azdı. Kilo 

artışlarındaki yüzde değişimler değerlendirildiğinde kontrol grubunda tüm gruplara göre 

ileri derecede anlamlı olarak daha fazlaydı. 
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Diğer kronik intlamatuar durumlardaki gibi KOAH hastalarında da kötü 

beslenme, kilo kaybı, kas kaybı ve doku kaybı sıklıkla görülür (244, 268). Özellikle ağır 

obstrüksiyon u bulunan amfizemli hastalarda bu durum daha belirgindir (2 I I, 244). 

Hafif KOAH'lı hastalarda da iskelet kas fonksiyonlarında hipoksemi veya malnütrisyon 

gibi faktörlerle açıklanamayan bir eksikliğin belirlenebileceği ve muhtemelen kas 

dekondisyonu nedeniyle olan bu eksikliğin ağırlık antrenmanıyla önlenebileceği 

bildirilmiştir ( 48). Aslında kilo kaybı KOAH hastalarında direk olarak kötü prognozu 

gösterebilir (268) ve düşük vücut ağırlığının negatif etkisinin bazı KOAH'lı hastalarda 

uygun egzersiz terapi si ile geri döndürülebileceği gösterilmiştir (2 I 4 ). Vücut kitle 

indeksi (Body mass indeks = BMI) 25 'in altında ve ko-morbid durumlar var ise 

hastaların prognozu ve yönetiminde bu faktörün göz önünde bulundurulması gerektiği 

bildirilmiştir (I 62). 

KOAH'ta kilo kaybı iskelet kas atrofisine ve solunum kası güçsüzlüğüne yol 

açar (2, 244, 268). KOAH'lı hastalarda zayıf vücut kitlesiyle solunum kas gücünü 

kıyaslamak solunum kas zayıflığının mekanizması ile ilgili araştırmalarda kullanışlı 

olabileceği bildirilmiştir (I 8 I). KOAH'lı hastalarda bozulmuş solunumsal ve periferal 

kas fonksiyonu ile birlikte serbest yağ kitlesi (FFM) azalması da vardır (268). BMI ve 

serbest yağ kitlesi indeksinin (FFMI) bir mortalite göstergesi olduğu, KOAH'lı 

hastaların rutin değerlendirmelerinde BMI'ya ek olarak FFMI da göz önünde 

bulundurulması gerektiği bildirilmiştir (256). Buna karşın serbest yağ kitlesinin 

havayolu obstrüksiyonundan bağımsız olduğu ve ciddi KOAH'lı hastalarda egzersiz 

performansının belirlenmesinin daha önemli olduğu da öne sürülmüştür (2 I 3). Ancak 

yapılan başka bir çalışmada KOAH hastalarında azalmış vücut kitlesinin kasların 

aerobik kapasiteleri üzerine negatif etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu etkinin 

hastaların solunumsal kısıtlamaları ile kıyaslandığında egzersiz toleranslarındaki 

değişkenfiği de açıklayabileceği öne sürülnıüştür ( 187). Evre III ve IV normal ağırlıklı 

KOAH"Iı hastalarda yoğun egzersizin anabolik bir yanıtı uyarabiieceği bildirilmiştir 

(88). 

Kilo kaybı ve kas kaybının altta yatan mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır; 

fakat anabolik ve katabalik dengesizliğin yer aldığı düşünülmektedir. Ayrıca kronik 

sistemik intlamasyonda yer alan interlökin-1, TN F-a gibi sitokinler KOAH'lı hastalarda 

kas zayıtlamasıyla ilişkili olabilir (268). KOAH patogenezinde pek çok rolü olan TNF-
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a, KOAH'lı hastaların balgamlannda ve bronko-alveolar lavaj (BAL) sıvılannda 

yüksek bulunmuştur ve kaşeksi ve kilo kaybı ile ilişkili olduğu da saptanmıştır (16, 

ı 35). Anti-intlamatuar ve anti-aterosklerotik etkilere sahip olduğu bilinen, yağ dokusu 

kaynaklı spesifik bir protein olan adiponektinin KOAH'Iı hastalarda plazma 

düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Adipanektin düzeylerinin ağırlık kaybı ve 

sistemik intlamasyon ile ilişkisi vardır (239). KOAH'ta kilo kaybı solunum işi için 

artmış enerji harcamasıyla da ilişkilidir. KOAH'ta iskelet kas kaybının orijini 

multifaktöriyel olmakla birlikte, kilo kaybı görünür olmasa bile sistemik intlamasyon ile 

arasında bir bağ olduğunu ileri sürülmüştür (76). Normal kilolu ve düşük kilolu KOAH 

hastalanndan alınan kas biyopsisinde düşük kilolu hastalarda NF-kB aktivasyonu ve 

iNOS uyansı olduğu gösterilmiştir (2). KOAH'ta alevlenme sırasında enerji 

metabolizması hakkında çok az bilgi bulunmakla birlikte yağ dokusundan salınan 

leptinin alevlenme tedavisi sonrasında sistemik inflamasyonun kontrol altına 

alınmasıyla stabil dönemdeki normal sınırlara geldiği gösterilmiştir (54, 24 ı). 

KOAH oluşturduğumuz deneysel grubumuzda kilo kaybı olmamakla birlikte, 

kontrole göre kilolann daha az artması literatür bilgileriyle uyuşmaktadır. KOAH'ta 

görülen kilo kaybı bizim deneysel modelimizde de kilo artışlanndaki azalma şeklinde 

ortaya çıkmıştır. Ancak KOAH grubunda son kilo KOAH + DF grubunun son 

kilosundan da anlamlı olarak düşük olması, en azından deneysel KOAH'taki kilo artışı 

üzerine DF'nin olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. DF'nin etkisinin ve 

mekanizmalannın belirlenmesi için daha ileri çalışmalara gerek vardır. 

Sonuç olarak tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde; KOAH'ta akciğerlerde 

lokal RAS aktivasyonu olduğu ve defibrotid uygulamasının bu lokal RAS 

aktivasyonunu azalttığı görülmektedir. Bu azalma deneysel KOAH'ta akciğer 

inflamasyonu üzerine olumlu etkiler gösterebilir. OF ayrıca KOAH"ta azalan arteryal 

histarnin düzeylerini de normaldeki düzeyine getirmesi nedeniyle de koruyucu bir rol 

oynayabilir. Bu olumlu etkilerin deneysel KOAH'ta kilo kaybına da kısmen engel 

olduğu söylenebilir. Bu konunun hayvan modellerinde ve invitroda moleküler 

mekanizmasının araştırılması, klinik deneylerle de görülen bu olumlu etkilerin 

desteklenmesi gerekmektedir. 
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