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Özet
Çocukluk çağı obezitesi önemli bir halk sağlığı problemidir. Sigaraya aktif ya da pasif maruziyet
toksik kimyasallara maruziyetin en önemli yollarından birisidir. 2006 yılında toksik
kimyasallara maruziyet yoluyla obezitenin ortaya çıkabildiği fikri ve obezojen terimi öne
sürülmüştür. Son yıllarda maternal sigara maruziyeti ile çocukluk çağında aşırı kiloluluk ve
obezite görülme sıklığı arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Sunulan
yorumda maternal sigara maruziyetinin çocukluk çağında olası obezojenik etkisi
değerlendirilmiştir.
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Does maternal smoke exposure has an
obesogenic effect of childhood?
Abstract:
Childhood obesity is a worldwide public health concern. Active or passive exposure to tobacco
smoke is also a significant source of toxic chemicals exposure. In 2006 years the idea and the
term of obesogen was put forward that some of chemical substances make an obesity. Recent
years remarkable number of studies investigate that relationship between maternal smoking
exposure and prevalance of childhood overweight or obesity. In this commentary is evaluated
that possible obesogenic effects of maternal smoking exposure in the childhood period.
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Sigara ve obezite

Giriş
Sigara Maruziyeti ve Obezite
Sigara bağımlılığı ve obezite önemli
birer halk sağlığı problemi olup görülme
sıklıkları da dünyada her geçen gün artış
göstermektedir. Sigaraya aktif ya da pasif
maruziyet toksik kimyasallara maruziyetin
en önemli yollarından birisidir. Toksik
kimyasallara maruziyet yoluyla obezite ve
obeziteyle ilgili sağlık sorunlarının da artış
gösterdiği bilinmektedir. Son yıllarda
kimyasallara
maruziyet
ve
obezite
arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik birçok
yaklaşım öne sürülmektedir.1
Geçtiğimiz kırk yılda dünyada
obezite oranı yaklaşık üç kat artış
göstermiştir. Son bilimsel verilere göre
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki
beş yaş altı kırkbir milyon çocuk obezite ile
mücadele
etmektedir.2
Hamilelik
döneminde sigara maruziyeti çocukta;
fertilite problemleri, gelişim geriliği,
hiperaktivite gibi davranışsal bozukluklar,
konjenital malformasyonlar, astım ve kanser
için önemli bir risk faktörü olarak
gösterilmektedir.3 Son yıllarda yapılan
çalışma
sonuçları
maternal
sigara
maruziyetinin obezite için önemli bir risk
faktörü olabileceğini vurgulamaktadır.4,5
Sunulan
çalışmada
maternal
sigara
maruziyetinin çocukluk dönemi obezitesi ile
ilişkisi değerlendirilmiştir.
Obezojen Tanımı
Geçtiğimiz on yılda araştırmacılar
tarafından bazı kimyasal maddelerin
obeziteye neden olabileceği fikri öne
sürülmüştür. Bu tarihten itibaren obezite
nedenleri arasına yeni bir kategori olan
“obezojenler” eklenmiş olup kimyasallara
maruziyet de obeziteye neden olabilecek
faktörler arasına katılmıştır. Obezojen;
adipöz doku fonksiyonlarına çeşitli yönlerde
olumsuz etkileri olan çevresel kirleticiler
olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle
obezojen terimi lipit metabolizması ve
adipöjenezi etkileyerek obeziteyi tetikleyen
ksenobiyotiklere verilen isim olarak
tanımlanmaktadır.6
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Sigara içimi ve vücut ağırlığındaki
değişimi araştırmayı amaçlayan çalışmalar
sigara içen bireylerin sigara içmeyen
bireylere göre daha düşük vücut ağırlığına
sahip olduğunu göstermektedir. Hatta sigara
bağımlılığının bırakılması ile birlikte vücut
ağırlığında artış gözlemlendiği, sigara
içimine tekrar başlandığında ise vücut
ağırlığında azalış meydana geldiği yapılmış
olan kesitsel çalışmalar ile gösterilmiştir.
Her ne kadar sigara ve obezite arasında
negatif bir korelasyon olduğu uzun yıllar
literatürde yer bulan bir hipotez olsa da son
yıllarda obezojenler üzerinde yapılan
çalışmalar
sigara
maruziyetinin
de
obeziteye neden olabileceğini ortaya
koymuştur.7 Sigara içimi ile dörtbinden fazla
toksik
kimyasal
maddeye
maruz
kalınmaktadır ve bu kimyasalların çoğu
karsinojenik özellikte olup bazıları da
obezojenik (Benzo[a]piren ve PM2.5)
etkilidir. Sigara, bilimsel olarak obezojenik
etkileri öne sürülmüş olan polisiklik
aromatik hidrokarbon (PAH) ve partikül
madde (PM) maruziyet kaynağıdır. Deney
hayvanları üzerinde yapılan çalışma
sonuçları PAH maruziyetinin katekolamin
indüklenmiş lipolizi engelleyerek kilo
alımına
neden
olabileceğini
öne
sürmektedir. Ayrıca PM’ye erken dönem
maruziyetin mitokondriyal hasara ve beyaz
yağ doku birikiminde artışa neden
olabileceği, PM’nin östrojenik etkisi olduğu
ve çevresel östrojenlere maruziyetin de
obeziteye neden olabileceği de deney
hayvanı çalışmaları ile ortaya konulmuştur.
Fetal ve erken neonatal dönemde nikotin
maruziyetinin postnatal dönemde kilo
alımını hızlandırdığı ve yağ dokuda artışa
neden olabileceği de deneysel çalışma
bulguları ile gösterilmiştir.8
Dünyada çocukluk çağı aşırı kiloluk
ve obezite sıklığı günden güne artmaktadır.
Maternal sigara maruziyeti ve çocukluk
döneminde obezite görülme sıklığı artışı
arasındaki
ilişkinin
mekanizmasının
açıklanabilmesi oldukça güçtür. Hamilelik
döneminde sigara içen annelerden doğan
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çocukların hamilelik döneminde sigara
içmemiş annelerden doğan çocuklara göre
daha düşük doğum ağırlığına sahip oldukları
fakat adölesan dönemde beden kütle
indekslerinde (BKİ) artış gözlemlendiği
sonucuna ulaşılmıştır.9

orijinli
yetişkin
hastalığı”
değerlendirilmiştir.4,5,9,10

Dikkate değer sayıda çalışma sigara
maruziyeti ve obezite arasında ilişki
olduğunu, hamilelik döneminde aktif ya da
pasif sigara maruziyetinin çocukluk çağı
obezitesi ile ilişkili olduğunu ortaya
koymaktadır.4,8 Bilimsel veriler, hamilelik
döneminde
sigaraya
maruz
kalmış
annelerden doğan çocuklarda sigaraya
maruz kalmayanlara göre BKİ’nin daha
yüksek olduğu, aşırı kiloluk ve obezite
görülme sıklığında ise artış görüldüğü
yönündedir. Deney hayvanları üzerinde
yapılan çalışma verileri gebeliğin 28 ve 32.
haftalarında maternal sigara maruziyetinin
obeziteyle ilişkili olduğu yönündedir.5
İnsanlar üzerinde yapılan araştırma
sonuçları ise hamilelik döneminde sigara
maruziyetinin çocukluk çağı obezitesi
üzerine
doğrudan
etkisi
olmadığını
bildirmekle birlikte hamilelik döneminde
sigara maruziyetinin özellikle adölesan
dönemde aşırı kiloluk ve obeziteyle ilişkili
olabileceğini öne sürmektedir.9

Son yıllarda hamilelik döneminde
sigara maruziyeti ile çocukluk döneminde
aşırı kiloluluk ya da obezite görülme sıklığı
arasındaki ilişkiyi inceleyen fazla sayıda
çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonuçları
değerlendirildiğinde hamilelik döneminde
aktif ya da pasif olarak sigaraya maruz kalan
annelerden doğan çocuklarda aşırı kiloluluk
riski bulunabilmektedir. Toksikolojik bakış
açısıyla değerlendirildiğinde, PAH ya da PM
gibi
toksikanlara
yaşamın
erken
dönemlerinde maruziyetin çocukluk dönemi
obezitesi için önemli bir risk faktörü
olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak
epidemiyolojik veriler değerlendirildiğinde
maternal sigara maruziyeti ile doğacak
yavrularda obezite ve aşırı kiloluk görülme
riski arasında pozitif bir ilişki olduğu dikkati
çekmektedir. Özellikle sigara dumanına ait
yan akımda ana akımdan farklı olarak
yanma ürünü olan toksik kimyasal
maddelerin daha yüksek düzeyde olduğu
unutulmamalı aktif olarak sigara içimi ile
birlikte sigaraya pasif maruziyetten de
kaçınılmalıdır. Sigara maruziyetinin sağlık
üzerine olumsuz etkileri nedeniyle yaş ve
cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm insanlar
özellikle hamile kadınlar sigara içmemeli ve
pasif sigara maruziyetinden de kaçınmalıdır.

Epidemiyolojik çalışmalar ve deney
hayvanları üzerinde yapılan araştırmaların
sonuçları hamilelik döneminde aktif ya da
pasif maternal sigara maruziyetinin
çocukluk çağı obezitesi ya da metabolik
hastalıklarla ilişkili olabileceği yönündedir.
İnsanlar üzerinde yapılan 83 ve deney
hayvanları üzerinde yapılan 18 toplamda
101
çalışmanın
değerlendirildiği
epidemiyolojik veri sonuçlarına göre
maternal sigara maruziyeti ile yavrularda
obezite ve aşırı kiloluk görülme riskindeki
artış arasında pozitif bir ilişki tespit
edilmiştir.5
İntrauterin
dönemde
sigara
maruziyeti çocukluk döneminde obeziteye
neden olabilmektedir. Prenatal nikotin
maruziyetinin yavrularda kilo artışına ya da
kilo ile ilişkili sağlık problemlerinin görülme
riskinde
artışa
neden
olabileceği
araştırmalar ile gösterilmiştir. Sigara
maruziyeti ve obezite ilişkisinin araştırıldığı
çalışma sonuçlarına göre obezite “fetal
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