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Amaç: Sigaranın embriyo gelişmesi üzerine olan zararlı etkileri belinmektedir. Bu çalısmada; 
sigarada bulunan nikotinin tek başına ağızdan uygulanmasının sıçan hipokampus bölgesi ile 
serumunda sialik asit (Sia) tip ve miktar değişiklliklerine etkisi araştırılmıştır. Nikotin, Alzheimer 
gibi nörodejeneratif hastalıklarda bilişsel fonksiyonları iyileştirici, dikkat ve konsantrasyonu arttırıcı 
özelliklerinden dolayı güncel öneme sahiptir. Sia’lar da sağlıklı genç dokularda bol bulunurken 
yaşlı veya bozulan dokularda azalır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada Swiss albino sıçan kullanıldı. 12 ay süreyle düşük (0.4mg/kg VA/
gün) ve yüksek (6.0 mg nikotin/kgVA/gün) doz nikotin uygulananlar ile uygulanmayanlar olmak üzere 
üç gruba ayrıldı (her bir grupta n=5). Kontrol grubuna sadece normal içme suyu verilirken, deneme 
gruplarının içme sularına nikotin katıldı. Yeni doğan sıçanlar 6 hafta boyunca anneleriyle birlikte kaldı 
ve emzirilerek beslendi. 6. haftadan sonra ayrı kafeslere alınan yavru sıçanlara nikotinli ve nikotinsiz 
su verilmeye devam edildi. Nikotin almaya devam eden yavrular düşük doz nikotin uygulanan ve 
yüksek doz nikotin uygulanan grupları oluşturmak üzere rastgele iki gruba ayırıldı ve içme sularına 
günlük taze hazırlanan nikotin hidrojen tartarat eklendi. 12.-13. aylarda tüm sıçanlara anestezi verilerek 
intrakardiak kan örnekleri alındı. Sinir dokusu çıkarıldı. Lektin immunohistokimyasal boyamalar için 
beyin dokusu %4 paraformaldehit ile tespit edildi. Hipokampusularda floresanlı lektin (LFA, LPA, 
SNA, MAA) işaretleme yapıldı. Serum Sia değişiklikleri LC-MS/MS cihazında belirlendi. 

Bulgular: Kontrollere göre en yoğun floresan ışıma, düşük doz nikotin alan grupta MAA ve LPA 
lektinlerle elde edilmiştir. En düşük ışıma ise yüksek doz nikotin alan grubun genel olarak tüm 
lektin uygulamalarında görülmüştür. Düşük doz nikotin alanların SNA ve LFA lektin işaretlemeleri 
birbirine yakındır. Aynı lektinlerin yüksek doz nikotin uygulamasında ışımaların azalması da 
benzer bulunmuştur. LC-MS/MS bulguları, NeuAc ve Neu5,9Ac
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 tip Sia’ların kontrole göre her iki 

uygulama grubu serumlarında arttığını göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma: Düşük doz nikotin merkezi sinir sisteminin hipokampusunda Sia artışına, 
bir bakımda gençleşme özelliği kazanmasına neden olmuştur. Yüksek doz nikotin dokuda hem 
mekanik hasarıve hem de Sia azalmasıoluşturmuştur.düşük doz nikotin uygulaması serum Sia 
miktarını azaltırken, yüksek doz nikotin artırmıştır. Sonuç olarak düşük doz nikotin uygulaması 
olumlu etkiye sahip görünmektedir.
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