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KONGRE ONUR KURULU 
Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (KTÜ Rektörü) 

Prof. Dr. Akif CİNEL (KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı) 

Prof. Dr. Engin Bermek (Türk Biyofizik Derneği Onursal Başkanı) 

  

KONGRE BİLİMSEL KURULU 
Prof. Dr. Pekcan Ungan (Başkan) 

Prof. Dr. Rüstem Nurten (Dernek Yönetim Kurulu Adına) 

Prof. Dr. Beki Kan 

Prof. Dr. İsmail Günay 

Prof. Dr. Süleyman Daşdağ 

Prof. Dr. Cüneyt Göksoy 

Prof. Dr. Belgin Büyükakıllı 

  

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Doç. Dr. İsmail Abidin (Başkan) 

Prof. Dr. Necla Öztürk (Dernek Yönetim Kurulu Adına) 

Yrd. Doç. Dr. Selcen Abidin 

Araştırma Görevlisi Ziya Zengin 

  

KONGRE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 
Prof. Dr. Erol Başar 

Prof. Dr. Gürbüz Çelebi 

Prof. Dr. İlhami Demirel 

Prof. Dr. M. Salih Çelik 

Prof. Dr. Hamza Esen 

Prof. Dr. Seralp Şener 

Prof. Dr. Bora Barutçu 

Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu 

Prof. Dr. Asiye Nurten 

Prof. Dr. Feride Severcan 

Prof. Dr. Erol Ömer Atalay 

Prof. Dr. M. Ali Körpınar 

Prof. Dr. Tunaya Kalkan 

Prof. Dr. Zülküf Akdağ 

Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin 

Prof. Dr. Ülkü Çömelekoğlu 

Doç. Dr. Murat Pehlivan 

Doç. Dr. Ayşe İnhan Garip      

  

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU 
Prof. Dr. Ferit Pehlivan (Başkan) 

Prof. Dr. Rüstem Nurten (II. Başkan) 

Doç. Dr. Göknur Güler Öztürk (Genel Sekreter) 

Prof. Dr. Necla Öztürk (Sayman) 

Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu 

Prof. Dr. Nurten Erdal 

Prof. Dr. Nizamettin Dalkılıç 

Prof. Dr. Cemil Sert 

Prof. Dr. Ferhan Esen 

Prof. Dr. Işıl Albeniz 

Doç. Dr. Nazmi Yaraş 

Yrd. Doç. Dr. Pınar Mega Tibe
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KONGRE PROGRAMI 
 
24 Eylül 2013 Salı 
 
09:30-12:00 Kurs 
Sağlık Bilimlerinde Mikrodenetleyici Kullanımı; Oturum I 
Doç. Dr. Süha YAĞCIOĞLU,  Doç. Dr. Ethem GELİR 
 
12:00-14:00 Öğle yemeği  
 
14:00-17:00 Kurs 
Sağlık Bilimlerinde Mikrodenetleyici Kullanımı; Oturum II 
Süha YAĞCIOĞLU, Ethem GELİR 
 
18:40-19:00 Açılış Töreni 
 
19:00-19:45 Açılış Dersi 
Biyoenerjetik 
Prof. Dr. Rüstem NURTEN 
 

20:00 Açılış Kokteyli 
 

25 Eylül 2013 Çarşamba  
 
09:00-09:45 Konferans I 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Can Akyolcu, Prof. Dr. A. Meltem Ercan  
 
Physiological concentrations of calcium, induce PI(4,5)P2 clustering in membranes:  Application of 
advanced fluorescence and microscopy methodologies  
Prof. Dr. Manuel PRIETO 
 
09:50-10:35 Konferans II 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Tunaya Kalkan, Doç. Dr. İsmail Abidin 
 
Homeostatic regulation of GABAergic synaptic transmission following focal cortical lesions  
Prof. Dr. Thomas MITTMANN 
 
10:40-11:00 Kahve Arası 
 
11:00-12:40 Sözlü sunumlar I  
Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin, Doç. Dr. Murat Pehlivan  
 
1. Servikal Kanser Erken Tanısında Fluoresan Ajanlar 
Mehmet Dinçer BİLGİN 
 
2. Elastik Işık Saçılım Spektrumlarının Temel Bileşen Analiz Yöntemi ile Analiz Edilerek Prostat 
Dokusu Cerrahi Sınırlarının Belirlenmesi 
Tuba DENKÇEKEN, Murat CANPOLAT, İbrahim BAŞSORGUN, Mehmet BAYKARA 
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3. Yeni bir Dijital x-Işınları Sisteminin Tasarımı, Yapımı ve Test Edilmesi 
Murat CANPOLAT 
 
4. Etiketli kalp manyetik rezonans görüntüleme verileri kullanarak sol ventrikül duvar hareketinin 
iki parametreli bir modelle temsil edilmesi 
Mehmet BİLGEN 
 
5. Büyük miyomların HIFU ile ablasyonlarında tedavi verimliliğini artırmaya yönelik hastaya özel 
protokol geliştirme 
Mehmet BİLGEN 
 
6. Biyolojik ve Tıbbi Uygulamalar İçin Üretilen Kolajen Nanofiber Yapıların, Elde Edilmesi Esnasında 
Kullanılan Üretim Metotlarının Kolajenin Doğal 3D Burgu Yapısı Üzerine Etkileri 
Murat KAZANCI, Jochen BÜRCK 
 
12:40-14:00 Öğle Yemeği 
 
14:00-14:25 Kısa Konferans I  
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hamza Esen, Doç. Dr. Semra Özdemir 
 
Deneysel Epilepside Elektrofizyolojik Uygulamalar  
Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM 
 
14:25- 15:25 Sözlü Sunumlar II  
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ü. Bora Barutçu, Doç. Dr. A. İnhan Garip  
 
1. Polikistik Over Sendromunda Miyometriyum Düz Kaslarının Kasılma Kinetiği, Alfa Aktinin 
Ekspresyonu ve İnce Yapı Değişikliklerinin İncelenmesi 
Selma KORKUTAN, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Meryem İlkay KOÇ, Savaş AKTAŞ, Derya YETKİN, Evren 
DEĞİRMENCİ, Didem OVLA 
 
2. Hipoksi İskemi Oluşturulmuş Neonatal Sıçanlarda Ozon Uygulamasının Kalp Kası Mekanik 
Aktivitesi Üzerine Etkisi 
Belgin BÜYÜKAKILLI, Serkan GÜRGÜL, Bora REŞİTOĞLU, Hüseyin BEYDAĞI, Semra ERDOĞAN 
 
3. Neonatal Sıçanlarda Diyafram Kas Fonksiyonu Üzerine Hipoksi-İskeminin ve Tümör Nekroz 
Faktör-α İnhibitörünün (Etanercept) Etkisi 
Belgin BÜYÜKAKILLI, Sevgi GÜNEŞ, Aytuğ ATICI, Aziz ÖZKAN, Burak ÇİMEN, Seval KUL 
 
4. Oksaliplatin ve Sisplatinin Sıçan Periferal Sinir Uyarılabilirlik Parametrelerine Etkilerinin 
Araştırılması 
İlksen BURAT, Seçkin TUNCER, Nizamettin DALKILIÇ 
 
15:25-15:45 Kahve Arası 
 
15:45-16:45 Sözlü Sunumlar III  
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Derviş Özçelik, Doç. Dr. Semir Özdemir 
 
1. Manyetik Alana Maruz Kalan Sıçanların Kan ve Beyin Dokusunda Serotonin ve Dopamin İlişkili 
miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması 
M.Emin ERDAL, Nurten ERDAL, Serkan GÜRGÜL, Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ, Coşar UZUN, Bahar 
TAŞDELEN 



  Bilimsel Program 
 

3 
 

2. Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Pseudomonas Aeruginosa Biyofilmi Üzerinde 
Etkileri 
Burak AKSU, Silva POLAT, Esra Münire CÜCE, Ayşe İnhan GARİP 
 
3. İnsan Vücudunda Yüksek Voltajlı Statik Elektrik (Yıldırım) İle Temas Sonucu Ortaya Çıkan 
Biyofiziksel Değişimler 
Osman CELBİŞ, Bora ÖZDEMİR, Yunus KARAKOÇ, Mehtap ÖZDEMİR, Mücahit ORUÇ, Mustafa DOĞAN 
 
4. Biyodizel egsozuna maruz kalmak, hassas aterosiklerotik plak oluşumuna neden olabilir 
Evren KILINÇ, J. Ilcheff BORISSOFF, Astrid HAEGENS, Ingeborg KOOTER, Aleksandra JEDYNSKA, Dirk 
J.T.H. TJWA, Henri M.H. SPRONK, Hugo Ten CATE 
 
17:00-18:30 Poster Tartışması 
Sunum sorumluları, bu saatler arasında posterleri başında olacaklardır.  
 

26 Eylül 2013 Perşembe 
 
09:00-09:45 Konferans III 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Pekcan Ungan, Doç. Dr. Serdar Demirtaş 
 
Single and Multiple Input Evoked Potential Averaging and Deconvolution: Neurophysiological 
Applications in Hearing and Vision 
Prof. Dr. Özcan ÖZDAMAR 
 
09:50-10:35 Sözlü Sunumlar IV  
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu, Prof. Dr. Yunus Karakoç  
 
1. Sık ve Seyrek Uyaranlardan Oluşan Klik Dizileri Farklı Sinirsel Mekanizmalar Tarafından İşleniyor 
Pekcan UNGAN, Süha YAĞCIOĞLU 
 
2. Bilgisayar Oyuncuları Masa Tenisi Sporcuları Kadar Hızlı Reaksiyon Verip, Doğru Eylemi 
Uygulayabilirler mi? 
Şenay KOPARAN ŞAHİN, Engin SAĞDİLEK 
 
3. hERG1 Potasyum Kanal Agonisti NS1643 ve Türevlerinin Yapı-Fonksiyon Analizleri ve Moleküler 
Mühendislik Çalışmaları: Sentez, Elektrofizyoloji,  Ligand ve Yapı-Bazlı İlaç Tasarım Çalışmaları 
Kombinasyonu 
Serdar DURDAĞI, Jiqing GUO, Mohamed CHANGALOV, Laura L. PERISSINOTTI, Jason M. HARGREAVES, 
Thomas G. BACK, Sergei Y NOSKOV, Henry J DUFF  
 
10:40-11:00 Kahve Arası 
 
11:00-12:40 Panel 
Dünyada ve Türkiye’de biyofizik eğitimi 
Prof. Dr. Rüstem NURTEN, Prof. Dr. İsmail GÜNAY, Prof. Dr. M. Dinçer BİLGİN, Prof. Dr. Yunus 
KARAKOÇ 
 
12:40-14:00 Öğle Yemeği 
 

14:00-22:00 Sosyal program (Sümela gezisi ve akşam yemeği) 
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27 Eylül 2013 Cuma 
 
09:00-09:45 Konferans IV 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat Canpolat, Doç. Dr. Tammam Sipahi 
 
Üç boyutlu katı modelleme sistemlerinin tıbbi uygulamaları 
Doç. Dr. Serdar DEMİRTAŞ 
 
09:45-10:00 Kahve Arası 
 
10:00-11:30 Sözlü Sunumlar V  
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Seralp Şener, Prof. Dr. Handan Tuncel 
 
1. Go Proteini Alfa Alt Biriminin Etkileştiği Olası Efektör 
Cevdet NACAR, Osman Uğur SEZERMAN, Sibel DENİZ 
 
2. Otofaji Ve Apoptoz Arasında Yeni Bir Bağlantı: Atg3’ün Kaspaz-8 Tarafından Kesimi 
Devrim ÖZ ARSLAN, Özlem ORAL, Zeynep ITAH, Devrim GÖZÜAÇIK 
 
3. Sitozolde Fragmet A (FA) Etkinliğinin Düzenlenmesi 
Ebru HACIOSMANOĞLU, Bilge ÖZERMAN EDİS, Başak VAROL, Muhammet BEKTAŞ 
 
4. Koroner Arter Hastalığında Anjiyotensinojen M235t ve T174m Gen Polimorfizimlerinin 
Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 
Bilge Eren YAMASAN, Tevfik GÜLYAŞAR, Tammam SİPAHİ, Selçuk KORKMAZ, Nasır SİVRİ, Orkide 
PALABIYIK 
 
5. Dopamin (D2) Reseptorünün Aktif ve Aktif Olmayan Konformasyonlarının Protein Modelleme 
Teknikleri ile Geliştirilmesi ve Şizofreni İlaçları İle Olan Etkileşimlerinin Aydınlatılması 
Ramin Ekhteiari SALMAS, Serdar DURDAĞI, Matthias STEIN,  Mine YURTSEVER  
 
6. Difüzyon Tensor Görüntüleme Tabanlı Yeni Bir Traktografi Algoritmasının Geliştirilmesi ve 
Uygulanması 
Fatma Betül KÖŞKER, Kazım GÜMÜŞ, Mahmut TOKMAKÇI, Mehmet BİLGEN 
 
11:30-12:30 Poster Tartışması 
Sunum sorumluları, bu saatler arasında posterleri başında olacaklardır.  
 
12:30-14:00 Öğle Yemeği 
 
14:00-14:25 Kısa Konferans II 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Ali Körpınar, Prof. Dr. Cemil Sert  
 
Kongrelerimiz ile 25 yıl  
Prof. Dr. Rüstem NURTEN 
 
14:30-15:30 Poster Ödül Töreni ve Kapanış 
 

20:00-22:30 Gala Yemeği 
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Sağlık Bilimlerinde Mikrodenetleyici (Arduıno) Kullanımı Kursu 

 
Doç. Dr. Süha Yağcıoğlu

1
, Doç. Dr. Ethem Gelir

2
  

 
1
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara 

2
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

Arduino bir mikrodenetleyici (bir yongaya sığdırılmış çok küçük bir bilgisayar) ve bir yazılım 

geliştirme ortamıdır. Arduino basit tanımıyla fiziksel dünya ile etkileşim kurmamızı sağlayan 

programları yaratmamızı sağlayan araçtır. Hem yazılım hem de donanımsal olarak açık kaynak kodlu 

bir proje olan Arduino model geliştirmek için kullanılabileceği gibi, çok karmaşık cihazların yapımı 

için de kullanılabilinir. İlk Arduino projesini ileri elektrik mühendisliği bilgilerine ihtiyaç duymadan 

birkaç dakika içinde yapmak mümkündür.  

Sağlık bilimlerinde çoğu zaman bir takım almaçları bilgisayara bağlamak ve motor gibi bazı 

birimlerin hareketini bilgisayar ile kontrol etme gereksinimi duyarız. Ancak normal şartlar altında bu 

işlemleri yapmak alanın uzmanları için bile oldukça zordur. Arduinonun asıl gücü burada devreye 

girmektedir, Arduino ile oldukça karmaşık bu tür almaç ve motorların bilgisayara bağlanması 

inanılmaz derecede kolaydır. Arduino ile ışık, ısı, konum, ses, dokunma ve en önemlisi biyoelektriksel 

potansiyelleri algılamak ve bu uyaranlara bilgisayarın ya da Arduinonun kendisinin cevap vermesini 

sağlamak mümkündür. Arduino hiç bir bilgisayara bağlı olmadan, gerekli almaçları bağlayıp bu 

verileri görsel işitsel veya başka yollarla iletebileceği gibi bir bilgisayara bağlanarak bu bilgileri 

anında iletebilir veya bu bilgileri kaydeder ve istenildiği zaman bilgisayara aktarılması sağlar. 

Arduino yazılımı multiplatformdur, yani Windowsda, Macintoshda ve Linuxda çalışır, bu 

platformlardan herhangi birinde geliştirdiğiniz bir projeyi hiç bir değişiklik yapmadan başka bir 

platforma taşıyabilirsiniz. Donanım Türkiye koşullarında bile ucuz ve rahatlıkla bulunabilir 

niteliktedir. Arduino gelistirme ortamını 50 TL ye satın alabilir veya yanan Arduino yongasını 10 TL 

ye değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hata yapmaktan korkmadan istediğiniz her şeyi deneyebilirsiniz. Bu 

kursdan sonra peristaltik pompa, ısısı kontrol edilebilen sıcak su banyosu, ışık ve/veya ısıya duyarlı 

devreleri, katılımcılar çok ucuza imal edebilecektir. Katılımcılar bahsedilen bu pratik sonuçların yanı 

sıra, bu ilginç, yaygın, çok etkili ve uygulaması kolay ve ucuz olan mikrodenetleyici teknolojisine 

giriş imkanını bulacaklardır. 

 

Arduino ile yapılması mümkün olan bazı örnekler: 

Galvanik deri direnci ölçer (ÇOK KOLAY) 

Isı ölçer (ÇOK KOLAY) 

Peristaltik pompa (ORTA) 

Nabız ölçer (ORTA) 

EKG (ORTA) 

PCR (ORTA) 

EEG (İLERİ) 

Beyin-bilgisayar arayüzü (İLERİ) 
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Dersin adı: Biyoenerjetik 

Öğretim üyesi: Prof. Dr. Rüstem Nurten 

Amaç:  

Hücreden insana kadar, biyolojik sistemlerde enerji transfer ilkelerini ve hücrede enerji transfer 

ilkelerini,  biyolojik enerji aktarımı, termodinamik kurallar, serbest enerji ve entropi kavramı,  ATP ve 

kimyasal enerji transferi, hücre solunumu,  ATP’nin mitokondride aerobik oluşum biyoenerjetiğini 

öğretmek. 

Öğrenim hedefleri: 

Bu dersin sonunda öğrenci, 

Biyoenerjetiği tanımlayabilmeli, 

Biyoenerjetik ile ilgili kavram ve terimleri bilmeli, 

Hücresel enerji transferinin ilkeleri kavramalı, 

Biyolojik sistemlerde termodinamik kuralları açıklayabilmeli, 

Biyoenerjetik düzenleme mekanizmaları ve aksaklıklarının sayabilmeli. 

Biyolojik enerji aktarımı, hücredeki enerji akımını açıklayabilmeli, 

Termodinamik kuralları, serbest enerji ve entropi kavramını biyolojik sistemler açısından kavramalı, 

Serbest enerji ve denge dursayısı arasındaki ilişkiyi yazabilmeli, 

ATP nin yapısını bilmeli, 

Yüksek enerjili fosfat bileşiği kavramını bilmeli, 

ATP ve kimyasal enerji transferi, oksitlenme ve indirgenme mekanizmalarını bilmeli, 

Hücre metabolizmasında ATP-ADP sisteminin önemini bilmeli, 

Enerji iletiminde ortak ürün ilkesini kavramalı, 

Hücre solunumunun aşamalarını sayabilmeli, 

ATP’nin mitokondride aerobik oluşumundaki elektron iletiminin enerjetiğini bilmeli, 

Redoks potansiyelini tanımlayabilmeli, serbest enerji ile ilişkilendirebilmeli. 
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Dünyada ve Türkiye’de Biyofizik Eğitimi 
 

Modülatör: Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN 

 

Rüstem NURTEN
1
, İsmail GÜNAY

2
, Mehmet Dinçer BİLGİN

3
, Yunus KARAKOÇ

4
 

 
1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul 

2
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Adana 

3
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Aydın 

4
Malatya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Malatya 

Biyofizik eğitimi almış ve biyofiziksel tanı & araştırma yöntemlerini kullanan araştırmacılar 

Türkiye ve Dünyada üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından giderek artan oranlarda 

aranmaktadır. Bu nedenle biyofizik lisans ve lisansüstü eğitimi ile biyofizik eğitiminin klinikle 

entegrasyonu önem kazanmaktadır.  Bu panelde Türkiye’de biyofizik lisans eğitimi İstanbul Tıp 

Fakültesi eğitim programı temelinde tartışılacaktır. YÖK ve üniversitelerin yapmış olduğu yeni 

yönetmelikler ve yönergeler ile birçok Biyofizik anabilim dalının lisansüstü eğitiminde ortaya çıkan 

sorunlar ve çözüm önerileri de tartışılacaktır. Dünya’da ise biyofizik araştırmaları artan miktarlardaki 

bütçelerle desteklenmekte ve genç, iyi yetişmiş biyofizik araştırmacılarına ihtiyaç artmaktadır. Panelde 

dünyadaki Biyofizik eğitiminin durumu ve gelişimi anlatılacaktır. Türkiye’de Tıp fakültelerinde 

bulunan Biyofizik anabilim dallarının klinikle nasıl entegre olabileceği ve bu entegrasyona yönelik 

nasıl bir eğitim programı yürütülebileceğinin tartışılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada ve 

Türkiye’de Biyofizik Eğitimi panelinde lisans ve lisansüstü seviyede Biyofizik eğitimi konusunda 

durum tespiti yapılacak ve muhtemel çözüm önerileri sunulacaktır. 

Kuruluşundan günümüze İstanbul Tıp Fakültesinde Biyofizik Eğitimi:  

1964 yılında yürürlüğe giren Tıp Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği’nde yer alan 

Biyofizik dersleri öğretimine 4 Kasım 1965’de başlanmıştır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesinde Biyofizik Kürsüsü önceleri Prof. Dr. M. Terzioğlu tarafından vekâleten yönetilmiş, 

sonraları ise kürsüyü sırasıyla Prof. Dr. H. Derman, Prof. Dr. N. Gökhan vekâleten yönetmeye devam 

etmiştir.  Bu yıllarda 3. ve 4. sömestrede biyoelektrik potansiyeller, moleküler biyoloji, biyoenerjetik, 

vücut sıvıları, radyasyon biyolojisi, fonksiyonel sitoloji, radyoizotoplar ve radyoizotopların tıpta 

uygulanması konularında dersler kürsüler arası destek ile öğrencilere anlatılmıştır. Bu dönemde, 1966-

1967 ders yılında Frankfurt Max Planck Biyofizik Enstitüsü’nden Dr. W. Pohlit, 1969-1970 ve 1971-

1973 ders yıllarında, Cambridge Üniversitesi Radyoterapi Departman Yardımcısı Dr. P.P Dendy, 

Teknik Üniversite’den Prof. Dr. T. Erben, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferendeci, Fen 

Fakültesi’nden Prof. Dr. S. Akpınar öğretime katılmışlardır. Kürsüde 1972-1974 yılları arasında Dr. 

E.J. Hoffman yabancı uzman olarak çalışmıştır. 1976 yılından itibaren Biyofizik Kürsüsü Doç. Dr. E. 

Bermek tarafından yönetilmiş ve ilk molekülsel biyofizik dersleri verilmeye başlanmıştır. 

1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasına göre Biyofizik Fizyoloji 

Anabilim Dalına bağlı Bilim Dalı olmuş ancak 20 Temmuz 1987 yılında aynı kanunun değiştirilen 7. 

maddesi ile Temel Tıp Bilimlerinde Anabilim Dalı olmuştur. Biyofizik Anabilim Dalı dersleri 1987-

1988 eğitim yılından 1997-1998 eğitim yılına kadar ikinci sınıfta toplam 60 saat kuramsal dersler, 5 

deney ile de uygulamalı dersler olarak klasik sistemle 250-350 arası öğrenciye verilmiştir. 1998-1999 

eğitim yılından itibaren birinci sınıfa alınan biyofizik dersleri 2011-2012 eğitim yılına kadar 500’e 

ulaşan sayıda öğrenciye verilmiştir. Bu dönemde öğrencilere uygulama olarak 10 deney yaptırılmıştır. 

2012-2013 eğitim yılında biyofizik dersleri sistem temelli bütünleştirilmiş olarak birinci ve ikinci 

sınıfa dağılmıştır. Öğrenci sayısı 550 civarına ulaşmıştır. Klasik sistemde Temel Biyofizik ve 

Biyofizik olarak verilen bu dersler yeni sistemde 9 dilimde verilmeye başlanmıştır. Yeni uygulamada 
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biyofizik, birinci dönemde (Tıbbi Bilimlere Giriş Dönemi) Tıbbi Bilimlere Giriş 1 ve 2 olarak 

adlandırılan dilimlerde diğer temel tıp bilimleri anabilim dalları ile birlikte “biyofiziğin olmazsa 

olmaz” temel konuları ile yer almıştır. Bu dönemde ayrıca “Hayatın Evreleri” ve “Hareket” 

dilimlerinde de biyofizik ile ilgili konularda dersler verilmiştir. İkinci dönemde ise (Normal Yapı ve 

Fonksiyon Dönemi) ” Dolaşım”,” Solunum”, “Kan-Lenfoid”, “Sinir-Duyu”, “Endokrin” dilimlerinde 

sistem biyofiziği dersleri yer almıştır. Ayrıca Moleküler Araştırma Yöntemleri, Tıpta Fizik, Oksijen ve 

Yaşam, Tıpta İleri Konulara Biyofiziksel Yaklaşım adlı seçmeli 4 ders de öğrenciler tarafından alınan 

dersler olmuştur. Ders saatleri zorunlu derslerde 68 seçmeli derslerde 48 saate ulaşmıştır. 10 deneysel 

uygulama öğrencilere yaptırılmıştır. 

Biyofizik konuları atomlardan moleküllere, moleküllerden hücrelere ve çok hücreli 

organizmalara kadar olan farklı seviyelerdeki canlı sistemleri kapsamaktadır. Önceleri Sistem 

Biyofiziği olarak başlayan ve son yıllarda Molekülsel Biyofizik olarak hızla gelişen biyofizik dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de gelişmesine devam etmektedir. Biyofizik temel alt alanları ya yaşayan 

maddenin organizasyon seviyesi ya da biyofiziğin yöntem ve yaklaşımlarını kullandığı fiziğin alt 

alanları ölçüt alınarak sınıflandırılabilinir. Buna göre dünyadaki biyofizik konularını 

1. Kuantum biyofiziği,  

2. Molekülsel ve supramolekülsel biyofizik  

3. Hücresel biyofizik  

4. Kompleks sistemlerin biyofiziği  

5. Biyoelektrik  

6. Biyotermodinamik  

7. Fotobiyofizik,  

8. Radyasyon biyofiziği,  

9. Kuramsal ve bilişimsel biyofizik,  

olarak yazabiliriz.  

Halen Türkiye’ de verilen biyofizik ana ders başlıklarını sıraladığımızda  

1. Temel biyofizik  

2. Canlı sistemlerin molekül yapısı 

3. Radyoaktiflik ve ışın biyofiziği 

4. Hücre yapıtaşları 

5. Biyoenerjetik 

6. Bilgi Kuramı 

7. Enzimler-Fiziksel ilkeler 

8. Molekülsel Biyofizik 

9. Gen mühendisliği 

10. Hücreden yüksek canlılara geçiş 

11. Hücre farklılaşması açısından lenfosit modeli 

12. Hücre çoğalması ve kanser problemi 

13. Hücrenin çoğalması ve farklılaşmanın biyofiziği 

14. İmmünobiyofizik 

15. Sistem biyofiziği 

16. Biyofiziksel yöntemler 

17. Nanoteknoloji ve tıp alanında uygulamaları 

18. Elektrik akımlarının dokular üzerindeki etkileri 

konularını yazabiliriz. Karşılaştırdığımızda bazı konularda eksikliklerimizin olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye’deki Biyofizik eğitimi de yakın gelecekte tüm bu alanları kapsayacak hale 

gelecektir. 
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Türkiye’de Biyofizik Lisansüstü eğitimi:  

Bologna süreci uyum çalışmaları doğrultusunda 2013-14 öğretim yılından itibaren Türkiye’de 

çok sayıda Üniversite Lisansüstü yönetmeliklerini ve Lisansüstü eğitimlerini yeniden düzenledi. 

Diploma denklikleri için böyle bir yapılanma zorunlu kılındı. Yeniden yapılanmalarını tamamlayan bir 

üniversiteden mezun olan bir lisansüstü öğrencisinin diploması Avrupa birliğine bağlı herhangi bir 

ülkede geçerli kabul edilecektir. Türkiye bu alanda Avrupa birliğine girmiş oluyor. Avrupa’da, 

örneğin Almanya’da Lisansüstü eğitimlerde, öğrenci bir dersten üç kez başarısız olursa programdan 

kaydı siliniyor. Türkiye’de 2012 den itibaren bir Lisansüstü öğrencisinin başarısızlık nedeniyle, 

öğrenci kendisi istemedikçe kaydı silinemiyor. Bunun yerine yıllık öğrenim harçlarını cezalı 

ödüyorlar. Ceza ve öğrenim katkı payı kalktığından ceza da ödenmiyor. 

 Biyofizik muldisipliner bir bilim dalıdır. Ülkemizde fizik, kimya, biyoloji, tıbbi biyoloji, 

moleküler biyoloji, tıp, elektrik-elektronik mühendisliklerinde lisans eğitimi görmüş olanlar, biyofizik 

lisansüstü eğitimi yapmaktadırlar. Mevcut lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde, fizik lisans 

eğitimi almış olanların tıp, biyoloji, kimya ve elektrik-elektronik bilgilerindeki eksikliklerini; diğer 

disiplinlerde lisans eğitimi almış olanların ise fizik, tıp ve elektrik-elektronik bilgilerindeki 

eksikliklerini dolduracakları “Bilimsel Hazırlık Programı” diye bir program bulunmaktadır. Bu 

program eğitim süresini uzatsa da, öğrencinin kuramsal bilgi eksikliğini tamamlamak için çok iyi bir 

araçtır. Bologna süreci doğrultusunda derslerin yükü (kredi değeri) hesaplaması tamamen değişti. 

Eskiden bir yarıyıl devam eden haftalık 1 saatlik teorik ders veya 2 saatlik laboratuvar/uygulama 1 

krediye eşdeğerdi. Yeni AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ne göre ise dersin kredisi: Ders 

süresi- sınıf dışı ders çalışma süresi- ödev, proje ve diğer etkinlikler- ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu 

sınavlarının ağırlıktı katkılarından hesaplanmaktadır. Bu yeni kredi sistemine göre öğrenci tez 

çalışmasına başlamadan önce 1nci ve 2 nci yarıyıllarda 30 ar AKTS ne eşdeğer ders almak zorundadır. 

Bu derslerin %20-25 i seçmeli, %75-80 i zorunlu derslerden oluşmalıdır. Yeni sistemde her türlü 

bilimsel etkinliğin bir kredi değeri vardır. Örneğin seminer ve uzmanlık alan dersleri ve tez 

çalışmasının kredi karşılığı iş yükü vardır. Yeni sisteme zihinsel olarak uyum sağlamamız zaman 

alacaktır. 

 Yüksek ÖğretimKurulunun (YÖK) 2011 yılından itibaren uygulamaya koyduğu üç-beş 

kuralına (YL:3; Doktora:5 kuralı) göre, lisansüstü eğitimler merkezlerde (büyük şehirlerde) yapılacak 

ve burada Doktorasını tamamlayan akademisyenler kadrosunun bulunduğu üniversiteye döneceklerdir. 

Hatta dönenler, kendi laboratuvarlarını kurmak için destekleneceklerdir. Bu uygulamanın olumlu 

yanları yanında taşra üniversitelerinde genç araştırma yardımcılarının azaltılması gibi olumsuz yanları 

da vardır. Örneğin ODTÜ de başka bir üniversite adına lisansüstü eğitim gören araştırma görevlisi 

sayısı 1000 (bin) den fazladır. Uygulamadaki Öğretim üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) 

programları üniversite öğretim elemanlarına kendi çalışacakları yardımcı araştırmacıları seçme olanağı 

tanımamaktadır. İlgili kadroya atanacakları kendisi seçmekte, fakat kadroyu üniversitenin bulmasını 

istemektedir. Çok aşırı merkeziyetçi bir uygulama. Özet olarak Bologna süreci doğrultusunda 

lisansüstü eğitimin içeriği ve zihniyetinde değişiklikler olurken, lisansüstü eğitimler taşradan merkeze 

alındılar. Bu nedenle bilimsel araştırmalar zaman içinde iş gücü doğrultusunda merkez üniversitelerde 

artarken taşra üniversitelerinde azalacaktır. Nitelikli araştırmalar merkez üniversitelerde yapılacak, 

taşra üniversiteleri sadece eğitimle uğraşacaklardır. 

Dünyada biyofizik? Neden biyofizik? 

Temel biyofizik konularının 19. yüzyılın ortalarında Berlin Fizyoloji Okulunda (Helmholtz, 

DuBois-Reymond, Brücke, Ludwing) hatta 18. yüzyılda İngiliz Fizyoloji Okulunda (Cavendish, 

Walsh) tartışıldığı görülmektedir. Erwin Schrodinger (1933 nobel fizik ödülü sahibi) 1944 yılında 

yazdığı “What is life” isimli kitap biyofiziğin popülerliğinin artmasına yol açmıştır ve savaş sonrası 
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dünyada fizikçilerin biyoloji konularına yönelmesine neden olmuştur. Dünyada biyofiziğin bir disiplin 

olarak tanınmasında Prof. A.V. Hill’in 1956 yılında Science dergisinde yayınladığı “Why 

Biophysics?” isimli makalesi rol oynamıştır. Bu makalede biyolojik sistemlerin nicel ve fiziksel 

terimlerle açıklanması ihtiyacından bahsedilmektedir.  John Hopkins Üniversitesindeki 

araştırmacıların öncülüğünde 1957 yılında Amerikan Biyofizik Derneği kurulmuştur. 1961 yılında 

Stockholm da “International Biophysics Congress” düzenlenmiş ve kurulan ulusal biyofizik 

derneklerinin katılımı ile 1984 yılında European Biophysical Societies' Association (EBSA) 

kurulmuştur.  Türk Biyofizik Derneğinin de üyesi olduğu EBSA dünyada biyofizikçilerin temsil 

edildiği  “The International Union for Pure and Applied Biophysics” (IUPAB) derneğinin üyesidir.  

Biyofiziğin biyoloji, fizik, kimya, matematik, bilgisayar bilimleri, fizyoloji gibi disiplinlerle 

etkileşimlerinin artması, biyofiziğin alanını genişletmektedir. Bunun sonucu olarak biyofizik anabilim 

dallarının organizasyonu ve isimleri değişmektedir: Biophysical Science, Fizyoloji ve Biyofizik, 

Biyokimya ve Biyofizik,  Medikal Biyofizik, Moleküler Biyofizik, Biyofizik ve Biyofiziksel Kimya.  

Bugün birçok değişik isimdeki anabilim dalı (örneğin sistem biyolojisi, biyo-informatik, matematiksel 

biyoloji, biyo-mühendislik) aslında çalışma alanı ve kullandıkları prensipler açısından biyofizikten 

başka bir disiplin değildir. Bunun sonucu olarak biyofizik alanında araştırma yapacak öğrencilerin 

nasıl eğitilmeleri gerektiği bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda biyofizikçiler arasında 

uzlaşma bulunmamaktadır Biyofiziğin bu çeşitliliği nedeniyle öğrenciler alt alanlarda özel eğitime 

ihtiyaç duymaktadır. Dünyada biyofizik araştırmaları artan bütçelerle desteklenirken araştırma 

merkezlerinde yetişmiş genç araştırmacılara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Akla gelen bir 

soru bu araştırmalarda Biyofizik, fiziğin biyolojisi mi olmalı yoksa biyolojinin fiziği mi olmalı?”  

Yani BİYOfizik mi yoksa biyoFİZİK mi? Belki de günümüz dünyasında her ikisini de 

yorumlayabilecek araştırmacılara ihtiyaç vardır.   

Biyofizik Eğitiminin Klinikle Entegrasyonu: 

Tıbbın her alanında var olan biyofizik, sınırları çizilemeyecek bir büyüklükte önemli bir yere 

sahip olup tıp eğitiminin vazgeçilemez bir parçasıdır. Dünyada bilginin inanılmaz bir şekilde 

katlanarak artmasına rağmen ülkemizde ve diğer ülkelerde eğitim-öğretim sürelerinin sabit kalması ise 

bilgide seçiciliği zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle mezuniyet öncesi tıp eğitiminin klinik öncesi 

döneminde yer alan biyofizik eğitim-öğretiminin çıktılara dayalı tıp eğitimine yönelik 

şekillendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Hekimin mezuniyet sonrası sahip olması gereken 

yetkinlikleri ve sahip olması gereken beceriler tıp eğitimindeki müfredatın çıktılarını belirlemektedir. 

Bu çıktılar ülkemizde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (Ulusal ÇEP) içerisinde büyük ölçüde 

belirlenmiş ve birçok tıp fakültesi de bu yetkinleri göz önüne alarak programlarını yeniden 

şekillendirmiştir.  Ancak, bu programlar içerisinde biyofizik eğitiminin yatay ve dikey entegrasyon 

içerisinde yaygın bir şekilde yer almasına rağmen bağımsız bir yapılanma içerisinde olduğu 

görülmektedir.  Bu durumun giderilebilmesi için her bir alanda çıktı odaklı yetkinliklere ve becerilere 

doğrudan hizmet eden biyofizik konularının özgün öğrenim hedeflerinin klinikteki bu yetkinlik ve 

beceri tanımlamalarına esas teşkil eden hedeflerle doğrudan ilişkilendirilmesi büyük önem 

taşımaktadır.  Bu şekilde, bir tıp fakültesi öğrencisinin bir konuyu veya onun bir parçasını neden 

öğrenmesi gerektiği açık bir şekilde belirlenmiş olacaktır. Bu da öğrenmenin bir gereksinime dayalı 

olması nedeniyle büyük ölçüde öğrenmeyi kolaylaştıracak, bilgi ve becerinin kazanılmasını sadece 

sınav odaklı olmaktan çıkarıp mesleki uygulamalar içerisinde kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.   

Sonuç olarak bu panelde Biyofizik lisans eğitimi, Biyofizik lisansüstü eğitimi, Dünyada biyofiziğin 

yeri ve Biyofizik eğitiminin klinikle entegrasyonu tartışılarak Biyofizik eğitimi konusunda meydana 

gelen değişiklikler, sorunlar ve öneriler ortaya konulacaktır. 
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Physiological concentrations of calcium, induce PI(4,5)P2 clustering in 

membranes: Application of advanced fluorescence and microscopy 

methodologies.   

M. J. Sarmento, A. Coutinho, F. Fernandes, Prof. Dr. M. Prieto 

Centro de Química-Física Molecular and IN-Institute for Nanoscience and Nanotechnology, Instituto 

Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal (e-mail: manuel.prieto@ist.utl.pt) 

The lipid phosphatidylinositol 4,5-biphosphate is a critical minor component of the plasma 

membrane, since it is associated to e.g., membrane trafficking, endocytosis and exocytosis, as well as 

to the remodeling of the actin cytoskeleton. Although most of these processes are related to its 

localized lateral enrichment in the membrane, the mechanisms involved in this lipid clustering are 

however not fully elucidated. 

We carried out a fluorescence study of a derivatized PI(4,5)P2 in several types of model 

membrane systems, and determined that its lateral distribution is very sensitive to the calcium 

concentrations in the low micromolar concentration, i.e., in the physiological range. This was 

determined from steady-state and time-resolved fluorescence techniques, using fluorescence self-

quenching and energy migration (energy homotransfer) interactions. This effect was observed in both 

liquid-disordered (cholesterol poor), or liquid-ordered (cholesterol rich/raft model membranes). A 

model was developed to rationalize the fluorescence depolarization, and its fitting to the data allowed 

to conclude that the average cluster size is about 15 molecules of PI(4,5)P2. Evidence for clustering 

was also directly obtained from fluorescence correlation spectroscopy (FCS), which showed a slower 

diffusion in the membrane due to the formation of the aggregates. In this way, PI(4,5)P2 could operate 

a as reliable sensor for calcium concentrations at the plasma membrane. 

Acknowledgments: FCT Portugal for financial support (PTDC/QUI-BIQ/112067/2009; PTDC/QUI; 

PTDC/BBB-BQB/2661/2012; SFRH/BPD/ 64320/2009; SFRH/BD/80575/2011) 
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Homeostatic regulation of GABAergic synaptic transmission following focal 

cortical lesions 

Prof. Dr. Thomas Mittmann 

Meinz University Faculty of Medicine, Dept. Physiology and Pathophysiology, Germany 

 Focal cortical lesions alter the function of surviving neuronal networks. One frequently 

reported mechanism underlying neuronal hyperexcitability post-injury is a reduced strength of 

GABAergic transmission. We used an ex vivo-in vitro model of focal laser-lesions to disclose that this 

classical view may be an oversimplification and that the lesion-induced alteration of inhibition is 

rather homeostatic in nature. The inhibitory system was studied electrophysiologically in WT and 

konock-out mice as well as by immunohistochemistry in the visual cortex at 1 mm distance from the 

lesion. Our data indicate alterations at the pre- and postsynaptic site, which are homeostatically 

regulated to maintain a constant overall inhibitory strength. Recordings from layer 2/3 GABAergic 

interneurons in GAD67-GFP mice indicated that the excitability of two types of interneurons (fast 

spiking vs. adaptive spiking cells) was shifted in opposite directions by the lesion. We propose that a 

focal lesion, instead of simply reducing the strength of intracortical inhibition, triggers homeostatic-

like mechanisms attempting to attenuate perturbations in neuronal network excitability at expenses of 

the accuracy of the GABAergic synaptic signaling. 
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Single and Multiple Input Evoked Potential Averaging and Deconvolution: 

Neurophysiological Applications in Hearing and Vision 

Prof. Dr. Özcan Özdamar 

Departments of Biomedical Engineering, Otolaryngology, Pediatrics and Neuroscience Program 

University of Miami, Coral Gables, FL 

Evoked potentials (EPs) are generally obtained by synchronous averaging of electrical 

responses to one type of sensory stimulus which is repetitively presented with no temporally 

overlapping responses. Response overlap occurs when single or multiple stimuli are presented 

simultaneously or within close proximity of each other. For overlapping single stimulus presentations 

at high rates, maximum length sequences (MLS) or continuous loop averaged deconvolution (CLAD) 

methodology can be used to unwrap the convolved responses. When many stimuli are simultaneously 

presented as in the multiple auditory steady state response (ASSR) technique, frequency domain 

techniques can be used to extract magnitude/phase characteristics of each stimulus.   Currently 

transient responses of these stimuli cannot be extracted from single channel recordings.  

In this talk the current single and multi-stimulus response acquisition methods are reviewed 

and a systematic approach to unwrap or deconvolve individual responses from such convolved 

responses is presented. These methods can be gathered into two general groups: asynchronous multi-

stimulus averaging deconvolution (AMAD) and randomized multi-stimulus averaging deconvolution 

(RMAD).  These techniques can be assessed by their noise attenuation / amplification (within single 

stimulus) and cross-talk (between two stimuli) characteristics. Use of multiple stimuli in sensory 

electrophysiology offers several advantages such as shortened recording time and detailed study of 

masking and adaptation effects at fast rates. Detailed examples of auditory and visual EP applications 

will be presented using  40Hz and 80Hz Auditory Steady-State responses (ASSRs) to extract Auditory 

Brainstem and Middle Latency Responses (ABR/MLR) and Pattern Electroretinograms (PERGs) and 

Visual Evoked Potentials (VEPs) at high rates with multiple stimuli. Physiological considerations 

arising from multiple simultaneous stimuli such as adaptation and masking will be discussed.  
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Üç Boyutlu Katı Modelleme Sistemlerinin Tıbbı Uygulamaları 

Doç. Dr. Serdar Demirtaş 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara 

İmalat ya da üretim, bir ham maddeyi veya yarı mamülü işleyerek, bir sanayi ürünü veya mal 

üretme işlemlerinin bütününe denir. Üretim teknikleri, çağlar boyunca gelişerek değişikliklere 

uğramıştır. Eski yıllardan beri bir ürünü tek aşamada üretme hayali hep var olmuştur. 3 boyutlu 

tasarım ve üretim çalışmaları bilgisayar teknolojisinin henüz gelişmediği 1970’li yıllarda başlamıştır. 

O zamanki hedeflerden bir tanesi de 3 boyutlu cisimlerin tasarım bilgilerinin faks cihazıyla 

gönderilmesidir. Daha önceleri kullanılan iki boyutlu piksel (picture element) kavramı, bilgisayarların 

gelişmesiyle birlikte günün gerektirdiği şekilde yerini üç boyutlu voksel (volume element) kavramına 

bırakmıştır. Bu üç boyutlu tasarım ve dolayısıyla arkasından gelen üretim, her üç boyutu da işleyebilen 

cihazların geliştirilmesine neden olmuştur. Bu üretim, ürünün, büyük bir kütlenin uygun şekilde 

oyulması (subtractive process) yani işlenmesi sonucunda elde edilmesi yöntemine dayanmaktadır. Bu 

tip cihazlar genel olarak CNC (Computer Numeric Control) tipi cihazlar olarak adlandırılmışlardır.  

Günümüzde, özel işlemlerle veya aktivatör yardımıyla sertleştirilebilen malzemelerin 

geliştirilmesi ve bunların bilgisayar teknolojileriyle kullanılabilir hale getirilmelerinin mümkün 

olmasıyla, 3 boyutlu yazıcıların geliştirilmeleri mümkün hale gelmiştir. Her yeni icadın geçtiği, “çok 

pahalı olma” aşaması geçildikten sonra bu teknolojinin değişik iş kollarında kullanılmasının önündeki 

engellerde kalkmış olmaktadır. Günümüzde neredeyse ev kullanıcılarının dahi erişebileceği fiyatlara 

inmiş olan 3 boyutlu yazıcılar, endüstriyel tasarım, mimarlık, otomotiv, uzay bilim, medikal ekipman, 

eğitim, sivil savunma, mücevher, ayakkabı vb. sektörlerde kullanılmaktadır. Bu sektörlerin yanı sıra 

tıbbi uygulamalarda da kullanılabilen 3 boyutlu yazıcılardan, protez ve ortezlerin yapımında, diş 

hekimliğinin çeşitli alanlarında, adli tıp uygulamalarında, tıp eğitimi için gerekli malzemelerin 

üretilmesinde, ameliyat öncesi planlamalarda cerrahların ön hazırlık yapmalarına imkan tanıyan hasta 

vücudunun kopyasının elde edilmesinde, ameliyatla çıkarılacak dokular için rehber üretilmesinde 

yararlanılmaktadır. Bu teknolojinin bu kadar çeşitli dalda bu kadar değişik amaçlarla kullanılabiliyor 

olması, çok farklı materyallerle ve çok çeşitli şekillerle çalışabilme kapasitesi sayesindedir. En yaygın 

olarak kullanılan materyaller dayanıklı plastik ve polikarbondur. Bunların dışında cam, kauçuk ve 

titanyum gibi malzemeler de kullanılabilmektedir. Buradaki en önemli farklılık, üretimin katmanların 

üst üste konularak yapılması (additive process) mantığıdır. Bu teknolojinin kullanılabilmesi için önce, 

yapılmak istenen ürünün 3 boyutlu digital bir örneği elde edilmektedir. Bu örnek paramedikal 

alanlarda kullanılmak üzere AutoCAD, Solidworks veya Sketchup gibi yazılımlarla oluşturulabilmekle 

beraber, tıbbi uygulamalar için daha çok DentalData, MedData, Mimics, Rapidform XOR3, 

SIMPLANT ve Surgicase gibi programlar kullanılmaktadır. Bunların dışında 3 boyutlu tarayıcılarla 

elde edilebilen örnekler de kullanılabilmektedir. Tıbbi uygulamalarda en sık kullanılan örnek elde 

etme yöntemi ise, zaten digital olarak elde edilmiş olan bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans 

görüntüleme sonuçlarının kullanılmasıdır. Günümüzde çok kısa sürede yapılan bu taramalar 

sonucunda insan vücudunun digital bir kopyası elde edilebilmektedir.  

Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde bulunan Medikal Tasarım ve Üretim 

Merkezi (METÜM)’nde hastaya özel protezler ve ortezler üretilmektedir. Bu üretimler diş protezinden 

bir çene veya kafatası implantına, göğüs kafesi parçasından, tıp öğrencilerine gerçek hasta datasıyla 

üretilmiş örnek eğitim malzemesine veya cerrahlara ameliyatta kullanılabilecek rehber materyale 

kadar değişiklik göstermektedir. Nihayetinde de günümüzde insanlığın hedefleri arasında yer alan, 

insanlar için gerekli yedek organların 3 boyutlu yazıcılarla yazdırılabilmesidir. 
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Deneysel Epilepside Elektrofizyolojik Uygulamalar 

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Trabzon  

Epilepsi, provoke edilmemiş ve spontan olarak tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. 

Epilepsinin elektrofizyolojik ve moleküler temelleri ile ilgili sorulara cevap aramak ve daha etkili 

antiepileptik ilaç geliştirmek için deneysel epilepsi modelleri kullanılır. Oluşturulan modellerde deney 

hayvanlarından kaydedilen epileptik deşarjlar insan beynindeki epilepsi odağından kaydedilenlere 

benzemektedir. Epileptik nöbetlere ve dolayısı ile hücrelerin senkron deşarjlarına, kortikal nöronlar 

arasında bulunan anormal eksitatör bağlantılar veya inhibitör nöronal etkinlikteki azalma sebep olur.  

Böyle bir nöbet etkinliği esnasında korteks yüzeyinden büyük bir epileptik diken dalganın (spike) 

yazdırılması için binlerce nöronun aynı anda deşarj yapması gerekir. 

Epilepsi araştırmalarında, konvulsan kimyasal maddelerle, elektriksel stimülasyonla, ses ve ışık 

gibi uyaranlarla ve genetik olarak oluşturulan farklı deneysel modeller kullanılmaktadır. Deneysel 

epilepside elektrofizyolojik yöntemlerden, hem modelin oluşturulmasında hem de özellikle epileptik 

aktivitenin kaydedilmesi ve epileptik nöbetin tanımlanmasında yaygın olarak faydalanılmaktadır. 

Epilepsinin nörofizyolojik temelleri ve epileptik bir nöronun elektrofizyolojik özellikleri dikkate 

alındığında deneysel epilepsi çalışmalarında elektrofizyolojik yöntemlerin kullanımı doğru 

tanımlamaların yapılabilmesi için bir tercihin ötesinde zorunluluk arz etmektedir. Elektriksel 

stimülasyon ile oluşturulan nöbetler, uyarım şekline göre tüm beynin stimülayonu ile oluşturulan 

(elektroşok nöbetleri) ve belirli bir beyin yapısının lokal stimülasyonu ile oluşturulan nöbetler 

(epileptik afterdeşarjlar) olmak üzere iki ana tipe ayrılmaktadır. Elektroşok ile oluşturulan nöbetlerde 

genellikle 50‐60 Hz alternatif akım stimülasyonu veya düşük‐frekanslı (genellikle 6 Hz) stimülasyon 

tercih edilmektedir. Stimülasyon elektrodunun lokalizasyonu ve stimülasyon akımının şiddetine bağlı 

olarak, baş ve ön ekstremite kaslarının karıştığı minimal klonik nöbetler veya postür refleksinin 

kaybolduğu maksimal nöbetler gelişmektedir. Lokal elektriksel stimülasyonla oluşturulan 

elektroensefalografik afterdeşarjlar farklı elektrografik kalıplara sahiptir. 

Deneyler, afterdeşarjların tetiklenmesi için gereken elektriksel akımın eşik şiddetinin ölçümünü 

veya aynı şiddette fakat kısa aralıklarla tutuşmaya (kindling) neden olmayacak düzeyde tekrarlayan 

stimülasyonları kapsamaktadır. Elektrofizyolojik yöntemler sadece deneysel epilepsinin 

oluşturulmasında değil aynı zamanda kimyasal, elektriksel veya genetik modellerin incelenmesi ve 

değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Farklı deney hayvanlarında pentilentetrazol, pikrotoksin, 

bikukulin ve penisilin gibi konvulsan kimyasal ajanlar ile oluşturulan deneysel modellerde, nöbetin 

lokalizasyonu, tipi ve şiddetinin belirlenmesinde davranışsal parametrelerin yanı sıra 

elektroensefalogram (EEG) ve elektrokortikogram (ECoG) kayıtları kullanılmaktadır. Penisilin modeli 

deneysel epilepside, intrakortikal penisilin enjeksiyonu ile oluşturulan epileptiform aktivitenin 

incelenmesinde ECoG kayıtlarından yararlanılmaktadır. ECoG kaydında gözlenen epileptik diken 

dalgaların frekans ve amplitüdlerinin belirlenmesi, epileptik aktivitenin şiddetine ilişkin önemli 

bilgiler sağlamaktadır. Kendi laboratuvarımızda da sıklıkla kullandığımız penisilin modeli deneysel 

epilepsi epileptiform aktivitenin şiddetine ilişkin kanditatif veriler sağlayan elektrofizyolojik bir 

yöntemdir. Deneysel epilepside yaygın kullanılan in vivo modellerin yanı sıra, hücre kültürü ve beyin 

dilimlerinde düşük kalsiyum, düşük mağnezyum, 4‐ aminopridin ve elektriksel stimülasyon ile 

oluşturulan in vitro modellerde tanımlanmıştır. In vitro modellerin gerçekleştirilmesinde de 

elektrofizyolojik yöntemlerden faydalanılmaktadır. 
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Kongrelerimiz 1986-2013 

Prof. Dr. Rüstem Nurten 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul 

Hepinize sevgi ve saygılarımla merhaba, 

Bu yıl 25. kongremizi gerçekleştiriyoruz. Hepimiz için faydalı olmasını dileyerek sunumuma 

başlamak istiyorum. Bilindiği gibi 10 yıl önce 15. yılımızda da benzer bir konuşma ile Türkiye’deki 

biyofiziği kongrelerimiz çerçevesinde değerlendirmiştik. Bu değerlendirmelere son 10 yılı da 

ekleyerek kısa bir değerlendirme daha yapmaya çalışacağım. 

İlk kongremiz, 29-30 Eylül 1986 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Kürsüsü koridor ve 

öğrenci dershanesinin tahta sıralarında gerçekleşti. İlk kongremiz programı üçüncü hamur iki teksir 

kağıdından oluşmuştu. Düzenleme komitesinde iki isim vardı: Doç. Dr. Sina Gökçe ve Yard. Doç. Dr. 

Rüstem Nurten. 34 katılımcının olduğu bu kongremizin bildiri özetlerini dahi basamamıştık. Sunumlar 

için tepegöz ve yansıtıcı gibi cihazların temini oldukça güç olmuştu. 

İkinci kongremiz yine İstanbul’da, birinciden dört yıl sonra 17-18 Mayıs 1990 da gerçekleşti:  

Daha sonra ise düzenli olarak her yıl gerçekleştirilerek geleneksel hale geldi. İkinci kongremizin 

düzenleme komitesinde altı kişi bulunuyordu: Prof. Dr. Sina Gökçe, Doç. Dr. Rüstem Nurten, Doç. 

Dr. Şefik Dursun, Doç. Dr. Bora Barutçu, Doç. Dr. Nejat Dalay, Doç. Dr. Beki Kan. Ancak program 

ve bildiri özetleri kitapçığımız vardı. 42 sayfadan oluşuyordu. Yine ikinci hamur teksir kağıdına 

basılıydı. İstanbul Tıp Fakültesi Behçet Kitaplığı’nda yapılmıştı. Koltukları rahattı. Kumaş kaplı. 71 

katılımcı 33 sunum vardı. Sunumlarımız içimize dönük ulusal düzeyde idi. (Ancak, daha sonra bazı 

sunumlar uluslar arası yayına dönüştü.) 

Üçüncü kongremiz uluslararası katılımcıların yer aldığı ilk kongremiz idi. Diyarbakır’da Prof. 

Dr. Salih Çelik ve arkadaşlarının düzenlediği 13-15 Mayıs 1991 tarihinde gerçekleşen bu kongremiz 

bilimsel ve sosyal içeriği bakımından gelişmiş, 157 sayfalık birinci hamur kağıda basılmış özet kitabı 

olan bir kongremizdi: Rekor sayılacak 132 sunum vardı. Bu kongremizi uluslararası katılımlı diğerleri 

izledi. Bu kongremizden itibaren Derneğimiz kongre düzenlemelerine katkıda bulunmaya başladı. 

Üniversitelerimizin amfilerinde (ücret ödemeden) başlayan kongrelerimiz üniversitelerimizin 

konferans salonlarında  (ücret ödeyerek ) düzenlemeye başladık. Bu kongrelerimizi her yıl düzenli 

olarak yapılan diğerleri takip etti. Altıncı kongremizden itibaren kongrelerimizde başarılı posterlere 

ödüller vermeye başladık. Bu ödül almış başarılı posterleri tam metin olarak yayınladık. Genç 

arkadaşlarımız bu mütevazı ödüllerle gururlandılar, motive oldular. Bu ödüller aksamadan devam 

etmektedir. Kongrelerimizde giderek paneller yer almaya başladı. Bunların bazılarını da yazılı hale 

getirdik. 

Prof. Dr. Beki Kan ve arkadaşlarının Gebze, Kocaeli’de düzenlediği kongremizde ilk Moleküler 

Biyofizik ve Biyoteknolojik Uygulamalar konulu kursumuzu düzenledik. Aydın’ da Prof. Dr.M.  

Dinçer Bilgin ve arkadaşlarının düzenlediği kongremizde Elektromiyografi, Yüzey Bilim Temelleri, 

Refleks ve Lazerin Tıpta Kullanımı, konulu dört kurs birden düzenlendi. Mersin’de Prof. Dr. Nurten 

Erdal ve arkadaşlarının düzenlediği iki gün süren kongrede  Nono Boyutta Biyofiziğin Problemlerinin 

Çözümü İçin Mikroskop ve Spektroskopi konulu kurslar düzenledik. Bu kongremizde ise Sağlık 

Bilimlerinde Mikrodenetleyici Kullanımı konulu kurs düzenledi. 

Yedinci kongremizden itibaren kongre sunumlarında kullandığımız bilimsel terimlerin Türkçe 

karşılıklarını oluşturmaya başladık. Bu süreç devam ediyor. 
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Kongre sunumlarımız daha sonra uluslararası yayınlara dönüştü. Biyofizik Derneğimizin 

üyelerinin SCI'de yer alan yayınlarına baktığımızda küçümsenmeyecek sayıda olduğunu gördük. 30 

dernek üyesinin taranması sonucu 488 yayın tespit edildi. Bu yayınlar da gösteriyor ki kongrelerimiz 

katılımcılar ve sunumlar açısından azımsanmayacak ölçüde bilimsel içeriği yüksek bir seviyede 

olduğunu gördük. Bu liste tam bir liste değil. Burada yer almayan birçok yayın daha var. Belki bundan 

sonra derneğimizin de katkısıyla bu listeyi tamamlayabiliriz. Hepimizin bildiği gibi kongrelerimize 

katkıda bulunan TUBA Başkanı Prof. Dr. Engin Bermek ve üyeleri Prof. Dr. Pekcan Ungan, Prof. Dr. 

Aslı Tolun gibi değerli dernek üyelerimiz var. 

Bulunduğumuz noktanın seviyesini aslında diğer temel bilim dalları ile kıyaslayarak 

değerlendirebiliriz. Bunun sonucu seviyemizin yukarda olduğu görüşümü tartışabiliriz. Ancak bu 

ulaştığımız noktayı daha ileri götürmeliyiz. 

İstanbul Tıp fakültesinde 2013 de yapılan bir değerlendirmede 1980-2012 arası 

değerlendirildiğinde öğretim üyesi başına düşen makale sayısı 0.78 olarak belirlendi.  İstanbul Tıp 

Fakültesi tüm anabilim dalları içindeki yayınlanan SCI kapsamındaki dergilerdeki yayın sayısı 

sıralamasında Biyofizik 6. sırada yer aldı. 

Bu yıl düzenlenen kongremizin başkanı bu yıl doçent oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. İsmail Abidin kongre tarihimizin başında öğrenci idi. 

Bu saptama bile geldiğimiz yerin küçümsenmeyecek bir çizgide olduğunu gösteriyor. 

Kongreler bilimsel içeriği yanında sosyal etkinlikleri ile de anılır. Kongrelerimiz kürsü koridor 

ve öğrenci dershanesinde gerçekleşen durumdan,  on yıl içinde 31 Ekim - 2 Kasım 1999'da Prof. Dr. 

Piraye Yargıçoğlu ve arkadaşlarının düzenlediği 11. kongremizde olduğu gibi beş yıldızlı tatil 

köyünde de gerçekleşecek duruma geldi. Sosyal etkinliklerimiz oldukça iyiydi. Nemrut Dağı'nda 

Güneş'in doğuşundan, İstanbul Boğazı’nda tekne turuna, tatil köyünde jakuziye kadar güzel anılar 

yaşadık. Ben 24 kongremizin bu anılarını elimde olan fotoğraflar ile sizlerle paylaşmak istiyorum: Anıl  

Sözlü bildirilerimiz oldu, poster sunumları yaptık, ödül aldık, kurs düzenledik, tartıştık, rakı 

içtik, göbek attık, el falına baktık, ağaç diktik, mükemmel kongre yemeklerimiz oldu, harmandalı 

oynadık, horon teptik, dans ettik, şarkılar söyledik, kongrelere çocuklarımız katıldı,  küçük grup 

fotoğrafları çektik, toplu grup fotoğraflarımız oldu, güzel insanlar,  güzel yerler gördük (Adana, 

Silivri, Eskişehir, Diyarbakır, Keban, Nemrut, Pamukkale, Beypazarı,  Edirne, Boğaziçi, bunlardan 

bazıları) ve bugün burada, Trabzon’dayız. 

Kongrelere katılarak bu sunumu yapmama olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

http://www.turkbiyofizik.com/anilar.html
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Koroner Arter Hastalığında Anjiyotensinojen M235T Ve T174M Gen 

Polimorfizimlerinin Araştırılması Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 
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1
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1
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Edirne 

2
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara 

3
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne 

Giriş ve Amaç: Koroner Arter Hastalığı (KAH), multifaktöriyel bir hastalık olup hem çevresel 

hem de genetik faktörler etyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. KAH’ın patogenezine katkıda 

bulunan aday genleri çalışmak, KAH’ın etyolojisinin anlaşılmasına yardımcı olabilir. 

Anjiyotensinojen (AGT)’deki değişiklikler, güçlü bir damar daraltıcı etkiye sahip olan anjiyotensin-II 

ve plazmadaki AGT seviyelerinin değişimine sebep olduğundan, bu genin varyantlarının da KAH’ın 

patogenezinde rol oynayabileceği düşünülmektedir. AGT geni, 13 kilobaz uzunluğunda 5 ekson, 4 

introndan oluşan ve 1q42-43 arasında yerleşen bir gendir. AGT geninin 2. eksonunda metioninin 

treoninle yer değiştirmesini sağlayan 235. kodonda (M235T) ve treoninin metioninle yer 

değiştirmesini sağlayan 174. kodonda (T174M) tek nükleotid gen polimorfizimleri saptanmış ve bu iki 

bölge önem kazanmıştır. Bu çalışmada, KAH tanısı alan hastalarda AGT’deki M235T ve T174M gen 

polimorfizimleri araştırılmıştır. Ayrıca, KAH ile ilişkili olası risk faktörleri belirlenmiştir. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya yaşları ve cinsiyetleri eşleşen 214 KAH hastası ve 200 kontrol 

alındı. M235T ve T174M gen polimorfizimlerini belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve 

Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) yöntemleri uygulandı. PZR ürünleri %2’lik 

agaroz jelde yürütülüp, EtBr ile boyanarak UV Transillüminatörde incelendi ve daha sonra RFLP 

yöntemi ile gen polimorfizimleri tespit edildi. Ki-kare testi kullanılarak gen polimorfizimleri ile KAH 

arasındaki ilişki araştırıldı ve çoklu lojistik regresyon kullanılarak KAH için risk faktörleri belirlendi.  

Bulgular: M235T gen polimorfizminin genotip ve alel dağılımına bakıldığında, KAH hastaları 

için TT=%9.9, MM=%34.5 ve MT=%55.7, kontrol grubu için TT=%3.5, MM=%37.5 ve MT=%59.0 

olarak bulunmuştur. M235T’nin genotip dağılımları arasında TT, hastalarda kontrollere göre anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05).  T174M gen polimorfizmi ise KAH hastaları için TT=%79.0, 

MM=%5.2 ve MT=%15.7, kontrol grubu için TT=%80.5, MM=%2.5 ve MT=%17.0 olarak 

bulunmuştur. T174M için genotip dağılımları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05).  

Hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, alkol kullanımı, aile öyküsü ve HDL tek değişkenli 

analizlerde KAH ile ilişkili bulunmuştur (p<0.05). Çoklu lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre ise 

hipertansiyon (OR=2.34; p<0.05), aile öyküsü (OR=2.51; p<0.05), HDL (OR=0.974; p<0.05) ve 

cinsiyet (erkek) (2.131, p<0.05) KAH ile ilişkili bulunmuştur. 

Sonuç: T174M gen polimorfizminin KAH ile ilişkili olmadığı, bununla birlikte M235T gen 

polimorfizminin KAH ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca,  Hipertansiyon, HDL, Aile Öyküsü, 

Cinsiyet (Erkek) risk faktörlerinin de hastalıkla ilişkili olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Koroner Arter Hastalığı, Anjiyotensinojen, Polimorfizm, PZR, RFLP. 
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Go Proteini Alfa Alt Biriminin Etkileştiği Olası Efektör Proteinlerin 
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Bu çalışmada, hücre sinyal ileti sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan, insandaki sinyal 

ileti proteinlerinin yaklaşık üçte birini oluşturan G proteinlerin efektörleri ile olan etkileşimleri üzerine 

çalışılmıştır. Birçok biyolojik işlevde görev alan G protenleri birçok hastalığın doğrudan nedeni veya 

etkenlerinden biridir. Go proteini büyük oranda merkezi sinir sisteminde bulunmakta ve işlevi henüz 

bilinmemektedir. Ancak Go’nun beyin dokusunda yoğun olarak bulunması, birçok fizyolojik ve 

patolojik nörolojik süreçte görevi olabileceğini düşündürmektedir. Go’nun etkileştiği bazı efektörler 

bildirilmiş olmasına karşın bulgular yetersiz ve eksiktir. Yapılan bu çalışma ile Go’nun etkileştiği 

düşünülen bu efektörler ile etkileşime geçip geçemeyeceğinin teorik olarak incelemesi yapılmış ve 

daha sonra da bunlar dışında etkileşime geçebileceği diğer efektörler araştırılmıştır. Çalışma 

kapsamında öncelikle Go ve efektör proteinlerin amino asit dizilerinden hareketle olası efektörler 

belirlenmiştir. Sonraki aşamada Go proteninin ve efektör proteinlerin üçüncül yapılarından hareketle 

etkileşimin topografik olarak olası olup olmadığı “docking” algoritmaları ile test edilmiştir. Ardından 

moleküler dinamik ve kinetik simülasyonlar kullanılarak etkileşimin karakteristiği belirlenmiştir. 

Böylece, belirlenen olası efektör proteinlerin Go’nun işlevi hakkında önemli bilgiler sunması, G 

proteini ve efektör etkileşiminin daha net olarak anlaşılmasına katkıda bulunması amaçlanmış ve 

çalışma bu yönde gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: AUTODOCK, docking, G proteini, moleküler dinamik simülasyon, protein-

protein etkileşimi. 
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Manyetik Alana Maruz Kalan Sıçanların Kan ve Beyin Dokusunda 

Serotonin ve Dopamin İlişkili miRNA Ekspresyon Düzeylerinin 

Araştırılması 
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MikroRNA’lar  (miRNA),  yaklaşık 19-22 nükleotid uzunluğunda,  kodlanmayan küçük RNA 

molekülleridir. İnsanda gen regülasyonunun düzenlenmesinde, proliferasyonda ve apoptozisde görev 

aldığı belirlenen çok sayıda miRNA tanımlanmıştır. MiRNA’ların, birçok genin çalışmasında 

düzenleyici rol aldıkları bildirilmektedir. Bu çalışmada 9 hafta (60 gün) uygulanan manyetik alanın 

(MA; 50 Hz, 1 mT, 4 saat/gün) sağlıklı sıçanların kan ve beyin dokularında serotonin ve dopamin 

ilişkili APP, BACE1, PSEN1 ve PSEN2 genlerini hedef alan miRNA’ların ekspresyon düzeyleri 

araştırıldı. Bu amaçla, 16 adet yetişkin (10-haftalık) Wistar-Albino dişi sıçan; sham (SH; N=8) ve 

manyetik alan (MA; N=8) olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Gruplara ait kan ve beyin doku 

örneklerinden RNA izolasyonu yapılarak her deneğin; miR-9-5p, miR-29a-3p, miR-106b-5p, miR-

107, miR-125a-3p  gen ekspresyon düzeyleri Real-Time PCR ile komparatif  CT  yöntemi (ΔΔCT) ile 

belirlendi. İstatistik analizde Mann-Whitney U testi kullanıldı. MA ile SH grupları arasında çalışılan 

miRNA gen ekspresyon düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). Sonuç olarak; 

50 Hz,1 mT şiddetinde 60 gün (4saat/gün) uygulanan manyetik alan, sıçanların kan ve beyin 

dokusunda çalışılan miRNA ekspresyon düzeylerinde herhangi bir değişime neden olmamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dopamin, Serotonin, Ekspresyon, Manyetik alan, miRNA. 
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Otofaji Ve Apoptoz Arasında Yeni Bir Bağlantı: Atg3’ün Kaspaz-8 

Tarafından Kesimi 
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Otofajinin hücre içinde uzun süre kalmış olan proteinlerin ve organellerin parçalanması ile bir 

geri dönüşüm mekanizması olarak bilinmesine rağmen, programlı hücre ölümü olan apoptozla da 

ilişkisini gösteren yayınlarda artış bulunmaktadır. Otofagozom biyogenezinde rol oynayan 

Atg4D,Atg5, Beclin-1 gibi proteinlerin hücre ölümünde rol oynayan kaspaz ve kalpain enzimlerinin 

hedefi olabildikleri saptanmıştır. Bu çalışmada da otofaji ve apoptoz arasındaki karşılıklı etkileşimi 

inceleyebilmek için başka otofaji proteinlerinde kaspaz kesim bölgesi araştırılması amaçlandı. Bu 

doğrultuda öncelikle otofaji ile ilişkili proteinlerin dizilerinde olası kaspaz kesim bölgelerinin taraması 

yapıldı. İnsan Atg3 proteini üzerinde evrimsel olarak korunmuş kaspaz-8 kesim bölgesi bulundu. Bu 

bulguyu doğrulamak için Atg3 proteinin kesimi hem in vivo hem de in vitro olarak incelendi. Jurkat T 

hücrelerinde ve monositik hücre hattı olan U937 hücrelerinde tümör nekrozis faktör α (TNF-α) ve 

tümör nekrozis faktör ilişkili apoptoz indükleyen ligand (TRAIL) ile hücre ölümü uyarıldığında 

Atg3’ün kaspaz-8 bağımlı olarak yıkıma uğradığı Western emdirim yöntemi ile gösterildi. Paralel 

olarak hücre canlılığı tripan mavisi ile boyama yapılarak ışık mikroskobu altında ve propidyum iodid 

ile de flow-sitometride ölçümler yapılarak analiz edildi. Bu hücre ölümünün pan-kaspaz inhibitörü 

(zVAD-FMK) ve kaspaz-8 inhibitörü (zIETD-FMK) varlığında inhibe olduğu saptandı. Kaspaz-8 ve 

Atg3 arasındaki bağlantı in vitro kesim ve mutagenez deneyleri ile de doğrulandı. Kaspaz 

inhibisyonun hücrelerde otofaji aktivasyonuna yol açıp açmadığını görebilmek için otofaji belirteçleri 

olan LC3-II birikimi ve p62 yıkımı Western emdirim yöntemi ile ölçüldü. TNF- α/CHX ile uyarılan 

Jurkat hücrelerinde kaspaz-8 aktivasyonu, PARP yıkımı ve Atg3 yıkımı görülmesine karşın, bu iki 

otofajik aktivite izlenmedi. Ek olarak otofajinin 3MA kullanılarak inhibisyonu hücre ölümünde artışa 

neden olurken, otofajinin rapamisin ile uyarılmasın hücre ölümünü azalttığı görüldü. Sonuç olarak bu 

çalışma hücre ölüm reseptörü ile uyarılan hücrelerde Atg3’ün hücrenin ölümü /sağ kalımı kararında 

önemli rol oynadığını göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Otofaji, apoptoz, Atg3, kaspaz-8, Jurkat T hücresi. 
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Sitozolde Fragmet A (FA) Etkinliğinin Düzenlenmesi  
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Difteri toksini gerek yapısı gerekse etkisi açısından iyi tanımlanmış bakteri toksinlerinden 

biridir. Sınırlı proteolitik sindirim sonrası toksin iki parçaya ayrılmaktadır. Toksin, N-terminal ucuna 

karşılık gelen, enzimatik işlevi olan (ADP-riboziltransferaz) A fragmenti (FA) ve holotoksinin hücreye 

bağlanmasını sağlayan B fragmentinden (FB) oluşur. Toksinin enzimatik parçası (FA), endositik 

süreçte sitoplazmaya ulaşmaktadır. Hücre içine giren FA, protein sentez inhibisyonuna, DNA 

kırpılmasına, aktin iskeletinin yıkımına ve apoptoza neden olmaktadır. Aktin iskeleti, endositik 

vesiküllerin oluşmasına ve bu vesiküllerin hücre içinde erken endozomlara yönelmesine dinamik 

destek verir. Bu doğrultuda FA’nın hücre içinde erken enzodozomlar ve aktin iskeleti ile ilişkisi 

incelenmeye çalışıldı. Bunun için toksine duyarlı HUVEC hücrelerinde amonyum klorür ve sitokalesin 

D etkisinde endozomlar immünfloresans yöntemle görüntülendi. Sitozoldeki serbest FA’nın 

etkinliğinin (ADP-riboziltransferaz, ADP-ribozilhidrolaz, polyPhe) sitokalesin D etkisinde azaldığı 

görüldü. Toksin ve sitokalesin D varlığında endozomlar saflaştırılarak içerisindeki FA etkinliği 

enzimatik (ADP-Ribozillenme) ve western blot (WB) tekniği ile saptandı. Daha önce tavşan çizgili kas 

dokusundan saflaştırdığımız F-aktin ve sıçan karaciğer dokusundan saflaştırdığımız ökaryotik 

elongasyon faktör 2 varlığında toksin içeren HUVEC hücrelerinden izole edilen erken endozomlar in 

vitro koşullarda etkileşime sokularak erken endozomlardan FA salınımı ADP-Ribozillenme ve WB 

ile gösterildi. Bu çalışma sonrası EF2 ve aktin iskeletinin erken endozomlardan FA salınımına katkı 

sunduğu belirlendi. 

Anahtar Sözcükler: Difteri toksini, erken endozom, Fragment A, HUVEC. 
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Bilgisayar Oyuncuları Masa Tenisi Sporcuları Kadar Hızlı Tepki Verip, 

Doğru Eylemi Uygulayabilirler mi? 
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Masa tenisi, öğrenip uygulamanın teknik olarak zor ve reaksiyon zamanının en kısa olduğu 

sporlardan biridir. Bilgisayar oyunları, her geçen gün hayatımıza daha fazla girmekte, özellikle genç 

kuşağın vazgeçemediği eğlence araçlarından biri olmaktadır. Bilgisayar oyuncularının reaksiyon 

zamanlarının kısa olması beklenen bir bulgudur. Fakat bu oyuncuların eylemleri fare, klavye veya 

joystik kullanımının ötesine geçmemektedir. Bu çalışmadaki amacımız, ileri düzeyde masa tenisi 

sporcuları ve bilgisayar oyuncularının reaksiyon zamanlarını ve karışık eylem düzenindeki başarı 

oranlarını karşılaştırmaktır. 

En az 5 yıldan beri haftada 10 saatini aksiyon tarzı bilgisayar oyunları ile geçiren 10 tıp 

fakültesi öğrencisi ile yine en az 5 yıldan beri haftada 10 saatini antrenman yaparak geçiren 9 masa 

tenisi sporcusu çalışmaya dahil edildi. Kontrol grupları olarak bilgisayar oyunu oynamayan tıp 

fakültesi öğrencileri (n=10) ve profesyonel sporcu olmayan beden eğitimi ve spor bölümü öğrencileri 

(n=9) çalışmaya alındı. Her bir deneğin işitsel ve görsel uyaranlara karşı sağ/sol-el/ayak reaksiyon 

zamanları kaydedildi. Karışık eylem düzeni bir masa tenisi robotu ile uygulandı. Robot, 3 farklı renkte 

40’ar topu, masanın farklı yerlerine, rastgele renkte, dakikada 90 top atacak şekilde ayarlandı. 

Deneklerden, robotun attığı top masaya değdikten sonra tercih ettikleri ellerini kullanarak, sarı topa 

yalnızca dokunmaları, pembe topu tutmaları ve beyaz topa tepki vermemeleri istendi. Deneklerin her 

topa karşı verdikleri eylemin doğruluğu 0-6 puan aralığında skorlama ölçeğinde puana dönüştürüldü 

(örneğin; beyaz topa reaksiyon vermemek 6 puan, reaksiyon gösterip dokunmamak 4 puan, beyaz topa 

dokunmak 2 puan, beyaz topu tutmak 0 puan).  

8 farklı reaksiyon zamanı denemesinin ortalaması masa tenisi sporcuları için 196,9 ms, 

bilgisayar oyuncuları için 196,0 ms, kontrol grubu tıp fakültesi öğrencileri için 198,7 ms ve kontrol 

grubu beden eğitimi-spor bölümü öğrencileri için 215,7 ms bulundu. Karışık eylem düzeninde elde 

edilen skorların ortalaması masa tenisi sporcularında en üst düzeye çıkarken, kontrol beden eğitimi-

spor bölümü öğrencilerinde en alt düzeydeydi. 

Bilgisayar oyuncularının hem reaksiyon zamanlarının, hem de karışık eylem düzeni başarı 

skorlarının, masa tenisi sporcularına yakın olması beklenmeyen bir sonuçtur. Bilgisayar oyunlarının 

kişinin hızlı karar verme ve doğru uygulama yetisini arttırdığı ilk akla gelen düşüncedir. Beden eğitimi 

ve spor bölümü öğrencilerinin en düşük seviyelerde kalmaları, profesyonel sporun katkılarını öne 

çıkarmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Bilgisayar oyunları, masa tenisi, reaksiyon zamanı, karışık eylem düzeni. 
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Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Pseudomonas Aeruginosa 

Biyofilmi Üzerinde Etkileri 
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Çok düşük frekanslı (< 300) elektromanyetik alanların (ÇDF-EMA) hem ökaryotik hem de 

prokaryotik hücrelerde çeşitli fonksiyonları değişime uğrattığı bilinmektedir. ÇDF-EMA, her iki hücre 

tipinde stres faktörü olarak algılanır. Prokaryotik sistemlerde, elektromanyetik alanlara maruz kalma 

sonucunda oluşan stresin etkileri; serbest hücrelerde fenotipik ve trankripsiyonel değişimler, biyofilm 

oluşumunda ise hücre organizasyonunda ve yüzey adezyonunda değişimler şeklinde saptanmıştır. 

Biyofilm, canlı veya cansız yüzeye yapışarak kendi ürettikleri polisakkarid bir matriks içine 

gömülü halde yaşayan mikroorganizmaların kendilerini çevresel etkenlerden korumak ve besin 

kaynağını daha verimli kullanmak için oluşturdukları mikro-ekosistem olarak tanımlanır. Biyofilm, 

strese cevap olarak gelişir ve biyofilme sahip organizmalar, besin yoksunluğu, pH değişiklikleri, 

oksijen radikalleri, dezenfektanlar, fagositoz ve antibiyotiklere karşı serbest haldeki hücrelerden daha 

dirençlidir. 

P. aeruginosa, gram negatif basil yapısında, özellikle, bağışıklık sistem yetersizliği olan 

hastalarda solunum ve idrar yolları, kan dolaşımı, yanıklar ve açık yaralarda gelişen enfeksiyonlara yol 

açan fırsatçı bir patojendir. Hastane kaynaklı enfeksiyonların %10’unda P. aeruginosa etkendir. 

Bakterinin en önemli virulans faktörü biyofilm üretimidir; bu sayede hastanede çeşitli araç, gereçlerde 

ve yüzeylerde yoğun dezenfeksiyona rağmen varlığını sürdürebilmektedir. 

Bu çalışmada biyofilm ürettiği bilinen P. aeruginosa PAO1 bakteri kökeni kullanılmıştır. 

Bakteri, 1.5x10^6 KOB/ml olacak şekilde sıvı besiyeri içerisinde süspanse edilmiş ve 96 kuyucuklu 3 

adet mikro plağa dağıtılmıştır. Bir mikroplak 10 saat (bakteriler durağan faza ulaştığı andan itibaren), 

diğeri 20 saat süre ile (ekim yapıldığı andan itibaren) 50 Hz, 1 mT elektromanyetik alana maruz 

bırakılmış, üçüncü mikroplak ise kontrol olarak 37°C’de inkübe edilmiştir. Plaklarda oluşan biyofilm 

tabakası %0.1 kristal viyole ile boyanarak, ELISA okuyucuda 596 nm dalga boyunda absorbans 

ölçümü yapılmıştır. 

Ekim yapıldığı andan itibaren 20 saat elektromanyetik alana maruz kalan grupta daha fazla 

olmak üzere, her iki durumda da biyofilm oluşumunda azalma saptanmıştır. Biyofilm içindeki 

bakterinin antibiyotik duyarlılığı da değerlendirilmiştir. ÇDF-EMA uygulamasının biyofilm oluşumu 

üzerindeki etkileri detaylı araştırılarak, bu bakterinin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni 

bir yaklaşım sağlanabileceği düşüncesindeyiz. 

Anahtar Sözcükler: ÇDF-EMA, Biyofilm, Gram negatif, P.aureginosa. 
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Uzun süreli olarak hava kirliliğine maruz kalmanın, kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile 

olan ilişkisi açık bir şekilde gösterilmiştir. Biyodizel, CO2 artışına neden olmayan, ucuz ve 

yenilenebilir bir yakıt olarak sunulmaktadır. Dizel motorların egsoz gazında bulunan partiküllü 

maddelerin (PM), hayvan çalışmalarında aterosiklerozu artırdığı gösterilmesine rağmen, biyodizel’ in 

etkileri bilinmemektedir. Biyodizel’in oluşturduğu egsoz gazına maruz kalmanın, normal dizel ile 

kıyaslandığında, azalmış vasküler enflamasyon, aterosikleroz gelişimi ve daha kararlı aterosiklerotik 

plak oluşumuna neden olacağını düşünerek çalışmamızı planladık. 

Genel karotis arterlerde kelepçe (Silikon-lastik bilezik) kullanılarak aterosikleroz oluşumunun 

artırıldığı bir aterosikleroz modelini kullanarak, biyodizel PM (B30), dizel PM (B0) ve serum 

fizyolojiğin (SF; kontrol) aterosikleroz oluşumuna etkisini test ettik. LDL reseptör eksikliği olan 2 

haftalık farelere (LDLr-/-; n=9; yüksek yağlı diyet eşliğinde), haftada bir olmak üzere trake içine 

solüsyon olarak B30, B0 ve SF 6 hafta boyunca enjekte edildi. Çalışma sonucunda karotis arterlerde 

histolojik ve immüno-histokimyasal analizler yapıldı. 

B0 ve B30, kontrol grubuna kıyaslandığında aterosiklerotik plak büyüklüğünü belirleyen 

faktörler (lümen darlık yüzdesi; toplam damar lümeni; intima/media oranı; karotis arter başına plak 

miktarı) arasında anlamlı fark gözlenmedi. Bunun aksine, B30 PM’ e maruz kalmanın fibröz kılıf 

incelmesi (SF: 10.7 (4.9-11.4) μm; B30: 3.9 (3.1-4.3) μm, p<0.05), azalmış toplam kolajen miktarı 

(SF: %13 (6.3-30.9); B30: %0.0 (0.0-2.9), p<0.05) ve artmış vasküler düz kas hücre kaybı ile 

karakterize olan hassas bir lezyon fenotipine neden olduğu saptandı. Dahası, B30 ve B0, kontrol 

grubuna kıyaslandığında vasküler DNA hasarına (B30: 3.9 (1.6-26.2) x103 μm2; B0: 4.0 (0.7-12.2) 

x103 μm2; SF: 0.0 (0.0-1.1) x103 μm2, p<0.01 ) ve B30’un apoptoz’a (B30: %57.7 (26.8-72.7); SF: 

%5.0 (1.6-15.7) p<0.05) sebep olduğu gösterildi. 

Sonuç olarak, bu çalışma biyodizel egzozuna maruz kalmanın önemli ölçüde kararsız plak 

fenotipi ile sonuçlanabileceğini öngören yeni kanıtlar sunmaktadır. Mekanizması kesin bilinmemekle 

birlikte DNA hasarı ve apoptoza yol açarak plak kararlılığını etkilediği öngörülebilir. 

Anahtar Sözcükler: Biyodizel; Dizel; Aterosikleroz; Partiküllü maddeler; LDLr-/-. 
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Difüzyon Tensor Görüntüleme Tabanlı Yeni Bir Traktografi 

Algoritmasının Geliştirilmesi ve Uygulanması 
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Difüzyon tensor görüntüleme, sinir ve kas gibi fibröz dokuların yapısını suyun ortamdaki 

difüzyon özelliği vasıtasıyla invaziv olmadan görüntülemede kullanılan klinik bir metottur. Difüzyon 

tensor görüntülerinden elde edilen bilgiler beyindeki sinir yolaklarının belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. Beyindeki sinir yolakları beyin yapısı hakkında bilgi içermekte ve bazı 

nörodejeneratif hastalıkların veya tümörlü dokuların sinir yolaklarında sebep olduğu değişiklikleri 

gözlemlemede ve hastalığın tanısını koymakta yardımcı olmaktadır. Sinir yolaklarının çıkarılması 

işlemi traktografi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada yeni bir traktografi algoritması geliştirilmiştir. 

Algoritma akış hattı trak izleme prensibiyle trak ilerleme işlemini 4. dereceden Runge-Kutta yöntemi 

kullanarak gerçekleştirmektedir. Durdurma kriterleri olarak fraksiyonel anizotropi indeksi ve trak 

dönüş açısı belirlenmiştir. Başlangıç noktaları, sadece beyin bölgesinin bulunduğu yerlerden 

seçilmiştir. Her bir voksel için bir tane başlangıç noktası olabileceği gibi birden fazla başlangıç noktası 

da belirlenebilir. Sunumda algoritmanın gerçekleştirilmesiyle ilgili detaylar anlatılacak ve performansı 

benzetim ve klinik data üzerinde yapılan çalışmalarla gösterilecektir. Ayrıca algoritmanın doğruluğu 

test edilmiş, hazır paket programlar ile de karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Difüzyon tensor görüntüleme, sinir yolakları, traktografi. 

  



  Sözel Bildiriler 
 

32 
 

Oksaliplatin ve Sisplatinin Sıçan Periferal Sinir Uyarılabilirlik 

Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması 

İlksen BURAT, Seçkin TUNCER, Nizamettin DALKILIÇ 

 

N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Konya 

Yaygın olarak kullanılan kemoterapik ajanlardan birçoğu oluşturduğu ciddi yan etkilerden 

dolayı sınırlı kullanıma sahiptir. Nörotoksik etkisi en belirgin olan kemoterapik ajanlardan oksaliplatin 

ve sisplatinin, sıçan kuyruk kaudal sinirinin uyarılabilirlik parametreleri üzerinde oluşturduğu etkiler 

karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Çalışmada üç grup oluşturulmuştur: kontrol (KON N=10), 

oksaliplatin (OKS N=9) ve sisplatin (SİS N=9). Gruplara 4,5 hafta süresince haftada iki kez, KON 

grubuna serum fizyolojik, OKS grubuna 8mg/kg/hafta oksaliplatin ve SİS grubuna 4mg/kg/hafta 

sisplatin enjekte edilmiştir (i.p.). Dokuzuncu enjeksiyondan sonraki ikinci gün deneklerden eşik değer 

izleme (threshold tracking) yöntemiyle kayıtlar alınmıştır (TRONDNF/RodentRegularTrond). Sinir 

lifi zarının uyarılabilirlik özelliklerinin ve kanal aktivitelerinin yüzeyel elektrotla non-invaziv olarak 

belirlenmesini olanaklı kılan ve son yıllarda popülerlik kazanan eşik değer izleme yöntemi 

kullanılmıştır. 

Eşik değer izleme yöntemi ile maksimum BAP genliğinin % 40’ı için elde edilen eşik 

elektrotonus eğrilerilerinin karşılaştırılmasında sadece SİS grubu KON grubuna göre anlamlı düzeyde 

farklı bulunurken, genliğin %20’si için elde edilen eşik elektrotonus eğrilerinin karşılaştırılmasında ise 

gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bu sonuç, sisplatinin orta hızlı lif gruplarının pasif zar 

özelliklerinde anlamlı düzeyde fark oluştururken hızlı ileten lif grubuna herhangi bir etkisi olmadığını 

göstermektedir. Oksaliplatin her iki elektrotonus eğrisinde anlamlı fark oluşturmamıştır. 

Maksimum BAP genliğinin %40’ı için eşik yük değeri-uyaran süresi bulgularında sisplatinin zar 

uyarılabilirliğini azalttığı yani orta hız grubu liflerde sisplatininNa
+
 kanalı aktivitelerini baskıladığı 

anlaşılmıştır. OKS ile KON grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Eşik akım şiddeti-eşik değer 

azalması protokolünde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Toparlanma döngüsü eğrileri 

anlamlı olmamakla birlikte SİS grubunun KON grubundan belirgin bir şekilde ayrıldığı gözlenmiştir. 

Tüm verilerin bir arada değerlendirilmesi sonucunda, sisplatin ve oksaliplatinin belirtilen doz 

değerlerinin, hızlı ileten liflerin uyarılabilirlik parametrelerinde anlamlı değişimlere neden olmadığı, 

bununla birlikte yalnızca sisplatinin orta ve yavaş ileten lif gruplarında iletimin kısmen blokajına ve 

uyarılabilirlik parametrelerinin bozulmasına neden olduğu belirlenmiştir. Sisplatinin önemli düzeyde 

kilo kaybına da neden olduğu düşünüldüğünde, nörotoksik yan etkiler açısından, oksaliplatinin tercih 

edilmesi uygun olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Eşik-izleme yöntemi; sisplatin, oksaliplatin; sıçan kaudal siniri; nörotoksisite. 
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Büyük Miyomların HIFU ile Ablasyonlarında Tedavi Verimliliğini 

Artırmaya Yönelik Hastaya Özel Protokol Geliştirme 

Mehmet BİLGEN 

 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik AbD, Kayseri 

Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HIFU) ile büyük miyomların tedavisinde, termal 

enerji birikiminin derinlikle zayıflamasından dolayı dokudaki sıcaklık artışı nekroz için yetersiz 

kalabilmektedir. Miyom içerisinde ısı dağılımını mekansal olarak eşitlemek amacıyla sıcaklık artışı 

(T) ile sonikasyon parametreleri (odak derinliği (F), uygulanan enerji (E) ve spot büyüklüğü) 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada HIFU ile ablasyonda T, E ve F ilişkisini 

bulmak için manyetik rezonans güdümlü odaklanmış ultrason (MRgFUS) sistemi ExAblate 2000® 

kullanıldı. Fantom ve büyük miyomlu 10 hasta üzerinde çeşitli boyutta sonikasyon noktalarıyla farklı 

derinliklerde tepe sıcaklıkları ölçüldü.  Ölçümler lineer regresyon analizi kullanarak T(F, E) = a * F + 

b * E + c formulüyle ampirik olarak modellendi ve sabit katsayılar (a, b) ile sıfır keşişim noktası c 

hesaplandı. Fantom çalışmasında T(F, E) = -0,3458*F 0,03653*E 57,2 olarak bulundu. Miyomlar 

içinse, seçilen ablasyon boyutuna bağlı olarak a’nın -0.396 ile -0,162 
o
C/mm arasında, b’nin 0.009 ile 

0.038 
o
C/J arasında ve c’nin ise 27.81 ve 103.22 

o
C arasında değiştiği saptandı. İstatistiksel analiz, 

öngörülen modelin ölçümleri gayet iyi temsil ettiğini ve herhangi bir derinlikte, arzu edilen sıcaklık 

artışı için gerekli olan sonikasyon enerjisini tahmin etmede güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini 

gösterdi. Sadece üç noktadan alınan (T,F,E) ölçümleriyle (a,b,c) değerlerinin hesaplanmasını sağlayan 

birde basit algoritma tanıtıldı. Büyük miyomların HIFU ile ablasyonlarında, asıl tedaviye başlamadan 

önce dokudaki sıcaklık artış profilinin derinlikle olan azalımı önerilen algoritma ile çıkartılabilirse 

termal enerjinin ve dolayısıyla oluşturulan doku nekrozunun mekansal olarak daha eşit dağılımını 

gerektiren sonikasyon enerjisindeki artış belirlenebilir ve böyle stratejik bir planlamayla da klinik 

tedavinin verimliliği artırılabilir. 

Anahtar Sözcükler: Miyom, Hipertermal Tedavi, Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason, 

Ablasyon. 
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Etiketli Kalp Manyetik Rezonans Görüntüleme Verileri Kullanarak Sol 

Ventrikül Duvar Hareketinin İki Parametreli Bir Modelle Temsil Edilmesi 

Mehmet BİLGEN 

 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Kayseri 

Atan bir kalbin sol ventrikül (SV) duvar hareketlerini sistolde apeksten baz yönüne doğru kısa 

eksenden baktığımızda, orta ventrikül düzeyinde radyal, apeks ve baz seviyelerinde ise radyalla 

birlikte zıt yönde dönüş yaptığını görürüz. Bu özelliklere bağlı olarak, çalışma SV duvar hareketini 

temsil edebilecek analitik bir model geliştirmeyi amaçlamıştır.  

Etiketli kalp manyetik rezonans görüntüleme (tMRI) kullanılarak, beş sağlıklı bireyden kalp 

kasılma ve gevşeme aşamaları kapsayan volumetrik kısa eksen görüntüleri alınmıştır. SV duvarının 

dinamik özelliklerine göre, hareketi iki bileşenden (radyal ve dönme) oluşan bir kombinasyon ile 

temsil edilmiştir. Her bileşen zamana bağlı değişken α veya β ile tanımlı dönüşüm matrislerinden 

oluşturulmuştur. Görüntü ön işleme ve model uydurma algoritması açıklanmış ve kardiyak döngü 

içerisinde apeks, orta ventrikül ve baz düzeylerinde oluşan α ve β’nın zamansal profilini çıkarmak için 

uygulanmıştır. Bunun için, görüntülerdeki gerçek duvar hareketleri ile modelin tahminleri 

karşılaştırılmıştır. Kalitatif ve kantitatif analiz yapılarak modelin performansı test edilmiş ve 

doğrulanmıştır. 

α ve β tahminleri epikard yarıçapı (Repi) ile orantılandıklarında sonuç değerler ve kalbin 

döngüsü süresince (Tcardiac) göstedikleri zamana bağlı eğilimleri benzerlikler göstermiştir. Apex, orta 

ventrikül ve baz düzeylerinde, α/Repi oranı zirveye Dt/Tcardiac = 0.4 de ulaştığı ve sırasıyla 0.34, 0.4 

ve 0.3 degerleri aldığı tespit edilmiştir. β/Repi oranı benzer şekilde yaklaşık Dt/Tcardiac = 0.4 de 

maksimize olduğu, ancak apeks için 0.2 - baz için 0.08 değerleri aldığı bulunmuştur. Ölçülen değerler 

arasındaki fark apeksin baz kısmından daha fazla büküldüğünü göstermektedir. 

Apeks, orta ventrikül ve baz enine düzlemlerinde görülen SV duvar hareketinin mekansal ve 

zamansal evrimini tMRI tabanlı görselleştirme ile birlikte iki parametreli bir formülasyonla 

modellemek mümkündür. Kalp duvarında görülen gerginlik, gerginlik hızı veya burulma gibi 

biyomekanik ölçümler, geliştirilen analitik model kullanılarak türetilebilir. Sağlıklı kalplerden ölçülen 

α ve β değerleri normatif değerler oluşturur ve bu değerlerden sapmalar diyabet gibi kardiyovasküler 

hastalıkların tanı ve prognostiklerinde kullanılmak üzere potansiyel biyobelirteçler olarak hizmet 

verebilirler. 

Anahtar Sözcükler: Kardiyak Görüntüleme, Etiketli Manyetik Rezonans Görüntüleme, Sol Ventrikül 

Duvar Hareketi, Parametrik Modelleme. 
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Servikal Kanser Erken Tanısında Fluoresan Ajanlar 

Mehmet Dinçer BİLGİN 

 

Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Aydın 

Dünyada kadınlar arasında halen yaygın olarak görülen ve öldürücü olan serviks kanseri 

mortalitesi 1950’li yıllarda geliştirilen Papanicolaou (Pap) smear testinin erken tanıda kullanılmaya 

başlanmasıyla belirgin olarak düşmüştür. Son 60 yıldır Pap smear testinde birçok iyileştirmeler 

yapılmasına karşın testinin duyarlılık & özgüllüğü istenilen düzeyde değildir ve çeşitli nedenlerle 

görülen yanlış negatif sonuçlar problemlere yol açmaktadır. Çalışmamızda, serviks kanserinin hızlı ve 

doğru olarak erken tanınmasını sağlayacak yeni tanısal tekniklerde uygulanabilecek iki fluoresans 

ajanın, Rhodamine 123 (Rh123) ve gama-aminolevülinik asit (ALA), etkinliğinin değerlendirilmesi 

amaçlandı. 

Serviks kanser hücreleri (Caski hücreleri ve insan servikal hücre döküntüsü) çeşitli 

konsantrasyonlar ve sürelerde Rh123 ve ALA’ya maruz bırakıldı. ALA’nın protoporfirine 

dönüşümünü hızlandırmak için hem porfirin sentez yolağında birçok enzimin uyarılmasını arttıran 

DMSO hem de protoporfirin birikimini belirgin olarak arttıran ajan olan 1,10 fenanthrolin ALA-

uygulanan servikal hücre gruplarına uygulandı. Floresans değişimler hem floresans spektrofotometre 

hem de floresans mikroskopla incelendi. Mikroskobik incelemede belirlenen floresans alanlar, Scion 

Image-release beta3b program kullanılarak analiz edildi. 

Rh123 hem Caski hücrelerinde hem de servikal hücre döküntüsünde ayırıcı floresans gösterdi. 

Servikal hücreler 1 mM Rh123 ile 5 dakika inkübe edildiğinde anlamlı floresans sinyal saptandı. Daha 

düşük konsantrasyonlardaki Rh123 uygulamalarında bu inkübasyon zamanında anlamlı floresans 

gözlenmezken inkübasyon zamanını arttırıldığında anlamlı floresans belirlendi. Dört saat ALA (1 ve 2 

mM) uygulanan servikal kanser hücrelerinde normal hücrelere göre ayırt edici floresans saptandı. 

ALA ile birlikte DMSO veya 1,10 fenanthrolin kullanılması spektrofotometrik ve floresans 

mikroskopik olarak servikal hücrelerinde floresans sinyalinin görülmesi için geçen zamanı kısalttığı 

belirlendi. 

Bu iki yöntemle normal ve anormal servikal hücrelerin ayırımı yapılabilmektedir. Servikal 

hücrelerdeki floresans ajanların konsantrasyonları veya inkübasyon zamanları arttırıldığında, elde 

edilen floresans sinyali anlamlı olarak belirgin olmaktadır. Servikal hücrelerde Rh123’ün düşük 

konsantrasyonu ve kısa tedavi süresi anlamlı floresans verirken, ALA daha yüksek konsantrasyon ve 

daha uzun inkübasyon zamanında benzer floresans gözlenmektedir. Bu sonuçlar; Rh123 ve ALA’nın, 

serviks neoplazilerinin erken tanısında yarar sağlayabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Servikal kanser, Rhodamine 123, Gama-aminolevülinik asit, floresans, erken 

tanı. 
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Yeni bir Dijital x-Işınları Sisteminin Tasarımı, Yapımı ve Test Edilmesi 
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X-ışınları ile görüntüleme tıpta en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Görüntünün 

oluşma prensibi heterojen bir dokuda geçen x-ışını şiddetinin kullanılan sensör üzerinde oluşturduğu 

kontrasttır. Kontrastın oluşmasının nedeni x-ışınlarının kemikte ve sert dokuda absorplanması ve 

saçılmasıdır. Medikal görüntüleme amacı ile kullanılan analog x-ışınları sistemlerinde sensör olarak 

film kullanılmaktadır. Dijital x-ışınları sisteminde ise büyük bir yüzey alanına sahip CCD (charge 

coupled device) kameralar kullanılmaktadır. Dijital x-ışınları sistemlerinin fiyatlarının yüksek 

olmasının nedeni kullanılan CCD kameralarının fiyatlarının yüksek olmasıdır. Bundan dolayı bu CCD 

kameraları kullanmadan dijital bir x-ray sistemi geliştirmek fiyatı büyük ölçüde düşürecektir. 

Biz bu çalışmada kanser hastalarında cerrahi müdahale sonucu alınan parçaların sınırlarının 

pozitif olup olmadığını belirlemek amacı ile kullanılan analog bir x-ışınları sistemini kullandık. Sistem 

analog olduğundan görüntüyü elde etmek için filmin banyo edilmesi gerekiyor, bu da zaman alıcı bir 

durum. Ayrıca görüntünün elektronik ortamdan ameliyathaneden olmayan bir radyoloğa iletmek 

mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı büyük yüzey alanına sahip CCD kullanmadan x-ray sistemini 

dijital görüntü elde etmek için yeniden tasarladık. 

Yapılan çalışmada x-ışınlarını görünür dalga boyundaki ışığa dönüştürmek için tek bir sintilatör 

tabakası kullanıldı. Sintilatörden çıkan ışınlarını toplamak ve bir fotoğraf kamerasına yönlendirmek 

için objektif çapı 10 cm olan bir telesentrik mercek sistemi kullanıldı. Telesentrik mercek sistemlerinin 

özellikleri sadece optik eksene paralel gelen fotonları kamera sensörü üzerinde düşürmesidir. Bu 

görüntünün çözünürlüğünü arttırmaktadır. Sintilatör ile kamera objektifi arasındaki mesafe ise 

görüntüdeki büyütme oranının belirlemektedir. Yapılan sistemin görüntü çözünürlüğünü ve kontrast 

duyarlılığını belirlemek için Amerika Radyoloji Kurumunun onayladığı bir standart kullanıldı. 

Sistemin belirlenen standartlarda görüntü oluşturulduğu gösterildi. Çalışma sonucu geliştirilen sistem 

maliyeti düşük olan bir x-ışınları sistemi olup, tıpta ve yüksek çözünürlüğün gerektiği material 

testlerinde yaygın olarak kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: x-ışınları, optik, mercek sistemleri, dijital görüntüleme. 
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Biyolojik ve Tıbbi Uygulamalar İçin Üretilen Kolajen Nano-lif Yapıların, 

Elde Edilmesi Esnasında Kullanılan Üretim Metotlarının, Kollajenin Doğal 

3D Burgu Yapısı Üzerine Etkileri 
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Kolajen doğada yaygın olarak bulunan, lif yapılı, biyolojik ve tıbbi uygulamalar için oldukça 

cazip bir malzemedir. Özellikle nano-lif yapısının vücut tarafından geliştirilebilecek reaksiyonların en 

aza indirilmesinde etken olduğuna inanılmakta ve doğal 3D-burgu yapısı ile de biyoaktif özellik 

göstermektedir. Hayvansal ürünlerden elde edilen kolajen, tıbbi malzeme olarak üretilmesi esnasında 

geçirdiği işlem, kullanılan kimyasallar ve üretim metotlarının, kollajenin doğal yapısını ne derece 

etkilediği, tamamen veya kısmen jelleşmeye sebep olup olmadığı her zaman için tartışılan bir konu 

olmuştur. Bu bildiride, kollajen yapılı nano-liflerin üretilmesinde yaygın olarak kullanılan 

elektrospinning (elektrik alan yardımı ile eğirme) metodu ele alınarak, kolajen nano-lifin üretim 

parametreleri irdelenmekte, kolajen fibrillerin moleküler yapısı dairesel dikroizm (CD) ve Fourier-

Transform-Infrared-Spektroskopisi (FTIR) kullanılarak incelenmekte, dış ve iç şekil/yapılarda 

Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ve Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) kullanılarak 

gösterilmektedir. Kolajenin 185-260 nm izge (spektrum) değerleri arasında yapısal değişimi 3 farklı 

model kullanılarak hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, florinli çözeltiler içinde 

kolajenin doğal yapısı tamamen açılmakta, ancak liflerin elektromanyetik kuvvetler etkisi ile çekimi 

esnasında, kısmen doğal yapısına dönüşüm gözlemlenmektedir. Buna rağmen, katlanmış yapı θ 

fraksiyon oranı hiçbir zaman %42 yi geçmemektedir. Bunun temel nedeni, üretim esnasında fiberlerin 

elektromanyetik kuvvetler etkisi ile hareket etmesi ve tamamen kendi doğal yapısına dönüşünün 

engellenmesidir. Aynı zamanda elektrik alan yardımı ile eğirme metoduna alternatif olabilen, 3D-

Burgu oranını üretilen kolajen liflerinde arttıran, doğal yapısını önemli ölçüde korunmasını sağlayan 

bir kendiliğinden düzenlenme (self-assembly) metodu da tanıtılıp, tartışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kolajen, nano-lif, dairesel dikroizm (CD), 3D-Burgu. 
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Sık ve Seyrek Uyaranlardan Oluşan Klik Dizileri Farklı Sinirsel 

Mekanizmalar Tarafından İşleniyor 
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10 s
-1

 den daha düşük sıklığa sahip işitsel uyaran dizilerindeki (trains) uyaranların her biri ayrı 

bir olay olarak algılanırken, 40 s
-1

 den daha yüksek sıklığa sahip dizilerdeki uyaranlar, süregiden tek 

bir ses algısı oluşturacak şekilde birleşirler. Bu algısal değişiklik, iki sıklık bölgesindeki seslerin farklı 

sinirsel mekanizmalar tarafından işlendiğini düşündürmektedir. Bu hipotezin testi için Weber 

kuralından yararlanıldı. Bu kurala göre, her algısal mekanizmanın kendisine özgü bir Weber kesrine 

(Weber Fraction: WF; Grondin, S.: Attention, Perception, & Psychophysics, 72: 1422-1430, 2010) 

sahiptir. O halde, farklı Weber kesirleri, farklı algısal mekanizmalara işaret etmelidir. Bu mantıktan 

hareketle, 3 - 100 s
-1

 sıklık bölgesindeki 10 değişik baz klik (click) sıklığı için, klikler-arası sürenin 

(inter-click interval: ICI) ayırdedilebirlik eşiği (discrimination threshold: (ICI)), “up-down staircase” 

algoritmasından (Levitt, H.: J. Acoust. Soc. Am., 49: 467-477, 1971) yararlanılarak belirlendi ve, 

işitmesi normal 8 denekten 

 

 
ICI

ICI
WF

)(
  

şeklinde hesaplanan ortalama Weber kesirlerinin klik sıklığına göre değişimi çizdirildi. Ortaya çıkan 

eğri, 20 s
-1

 den daha seyrek klik dizileri ile 50 s
-1

 dan daha sık olanlar için elde edilen WF değerlerinin 

birbirinden yaklaşık 10 kat farklı olduklarını ve yaklaşık 20 s
-1

 için ICI ayırdedilebirlik eşiğinin bir 

maksimumdan geçtiğini ortaya koymuştur. Bu on kat farklılık, 10-100 s
-1

 arasındaki klik sıklıkları için 

Weber kesrini inceleyen ve üç denek ile yapılmış olan literatürdeki tek çalışmanın (Krumbholz, K. et 

al.: J. Acoust. Soc. Am., 108: 1170-1180, 2000) bulgularıyla uyumludur. Fakat, aynı çalışmada 

psikoakustik testler yalnızca üç klik sıklığı için yapılmış olduğundan, WF eğrisinin 20 s
-1

 civarında, 

yani söz konusu algısal geçiş bölgesinde, bir maksimumdan geçtiği gözlenememiştir. Çalışmamızın 

sonuçları, nisbeten uzun aralıklarla verilen klik seslerinin herbirini ayrı işitsel olaylar olarak algılayan 

ve klikler-arası zaman değişikliklerini değerlendiren mekanizmanın, klik sıklığı belirli bir değeri aştığı 

zaman, yerini, klik dizisini sürekli bir ses olarak algılayan ve klik sıklığındaki değişiklikleri 

yakalamak için o sürekli sesin spektral içeriğini (pitch) kullanan bir başka mekanizmaya bıraktığını 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Uyarı sıklığı, Süre algısı, Sıklık algısı, Psikoakustik, Weber kuralı. 
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Dopamin (D2) Reseptorünün Aktif ve Aktif Olmayan Konformasyonlarının 

Protein Modelleme Teknikleri ile Geliştirilmesi ve Şizofreni İlaçları İle 

Olan Etkileşimlerinin Aydınlatılması 
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2011 yılına kadar G-protein kenetli reseptörlerin (GPCR) kristal yapıları sadece inaktif 

konformasyonda mevcut olduğu için hem bu reseptörler ile hem de bu reseptör üzerinden geliştirilen 

aynı aileden farklı GPCR hedef yapılarının ligandlarla olan etkileşimleri aktif olmayan 

konformasyonla yapılmaktaydı. 2011 yılından itibaren GPCR yapıları için çözünürlülüğü göreceli 

olarak düşük de olsa aktif konformasyonda kristal yapıları açıklanmıştır.
1-3

 Bu çalışmada aktif ve aktif 

olmayan GPCR şablonları kullanılarak farklı protein modelleme teknikleri ile dopamin (D2) reseptörü 

için aktif ve aktif olmayan (pdb, 3D4S ve 3SN6) yapılar elde edilerek doğrulukları test edilmiştir. Elde 

edilen hedef proteinler, şizofreni tedavisinde kullanılan standart ilaçlar olan clozapine, paliperidone, 

quetiapine, risperidone, ziprasidone, olanzapine, ve aripiprazole ile aktif bölgede etkileştirilerek bu 

ligandlarin etkileşim mekanizmaları moleküler düzeyde aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

 

Referanslar 

1 Dror, R. O. et al. Activation mechanism of the beta(2)-adrenergic receptor. P Natl Acad Sci 

USA 108, 18684-18689, doi:Doi 10.1073/Pnas.1110499108 (2011). 

2 Rosenbaum, D. M. et al. Structure and function of an irreversible agonist-beta(2) adrenoceptor 

complex. Nature 469, 236-240, doi:Doi 10.1038/Nature09665 (2011). 

3 Rasmussen, S. G. F. et al. Structure of a nanobody-stabilized active state of the beta(2) 

adrenoceptor. Nature 469, 175-180, doi:Doi 10.1038/Nature09648 (2011). 

 

Anahtar Sözcükler: Dopamine (D2) Reseptör, G-protein Kenetli Reseptörler,  Moleküler Tasarım, 

Moleküler Kenetlenme, Moleküler Modelleme, Protein Modellemesi. 
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Polikistik Over Sendromunda Miyometriyum Düz Kaslarının Kasılma 

Kinetiği, Alfa Aktinin Ekspresyonu ve İnce Yapı Değişikliklerinin 

İncelenmesi 
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Amaç: Metabolik bir sendrom olan Polikistik Over Sendromu (PKOS), üreme çağındaki 

kadınlarda en sık görülen bir endokrin patolojidir. PKOS’lu kadınlarda endometrium kanser riski 

yüksektir. Bu çalışmada PKOS’nun, uterus miyometriyum düz kas kontraksiyonları üzerine etkisinin 

biyofiziksel, immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik yöntemler kullanılarak incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Gereç Ve Yöntem: Çalışmada 22 adet 23-25 günlük BALB/c cinsi dişi/nullipar fare kullanıldı. 

Denekler kontrol (n=7), PKOS (n=8), sham (n=7) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki 

deneklere hiçbir işlem yapılmadı. PKOS grubundaki deneklere, dehidroepiandrosteron (DHEA) 6 

mg/kg, 0,1 ml susam yağında çözdürülerek hazırlanan çözelti,  sham grubundaki deneklere ise 0,1 ml 

susam yağı 20 gün boyunca subkutan enjekte edildi. Uterus kasılmasında menstrual döngü 

farklılıklarının gözlemlenmesi için denek vajenlerinden sürüntü alınarak simir testi yapıldı. Gruplarda 

bulunan fareler 20. günün sonunda sakrifiye edildi. İzole uterusların sağ boynuzu içeren segmentinden 

kasılma kinetiği analizleri için 3-5 mm boyutunda uterus şeritleri 25ml’lik normal Krebs çözeltisi 

içeren organ banyosuna alındı (37
0
C’de, %95 O2 ve %5 CO2 gazlanan). Uterus düz kası spontan 

aktiviteleri kayıt edildi ve kayıtlar Hızlı Fourier ve dalgacık (Wavelet) dönüşümleri kullanılarak analiz 

edildi. Kasılmada rol oynayan alfa aktininin ekspresyonu immünohistokimyasal yöntemle, 

miyometriyum düz kasının ince yapısı transmisyon elektron mikroskobu ile incelendi.  

Bulgular: PKOS grubunda kaydedilen uterus kontraksiyonlarına uygulanan Fourier analizi, bu 

grupta baskın frekansın kontrol grubuna ve sham grubuna göre daha düşük olduğunu, bu frekans 

genliğinin ise daha yüksek olduğunu gösterdi. Benzer ayırt edici sonuçlar dalgacık dönüşümü analizi 

ile de elde edildi. İmmünohistokimyasal değerlendirmelerde, kontrol, PKOS ve sham grupları arasında 

alfa aktinin immün işaretlenme yoğunluğu istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0,05). 

Elektron mikroskobik olarak her üç gruba ait miyometriyum düz kas hücrelerinin normal ince yapıda 

olduğu görüldü. 

Sonuç: Uterus düz kas hücrelerinin alfa aktinin ekspresyonu ile ince yapısı PKOS, kontrol ve 

sham gruplarında farklılık göstermemesine rağmen spontan kontraksiyonların genliğinin artması ve 

frekansının azalmasının, PKOS’lu bireylerin üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceği 

düşünüldü.  

Anahtar Sözcükler: PKOS, uterus spontan aktivite, hızlı Fourier ve dalgacık (wavelet) dönüşümü. 
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hERG1 Potasyum Kanal Agonisti NS1643 ve Türevlerinin Yapı-Fonksiyon 
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Son yıllarda az sayıda da olsa hERG1 Potasyum kanal agonisti bulunmuştur. Ne yazık ki 

bunların aksiyon mekanizmaları tamamıyla henüz açıklanamamıştır. Bu amaçla yayınlanmış 

çalışmalarımızda (1-5) potasyum kanal açıcılarının potansiyel bağlanma bölgelerini hERG potasyum 

kanalının S1-S6 yüzeylerinde similasyon ve deneysel çalışmalar ile araştırdık. Kanalın S4S5 

bölgesinde yer alan E544 amino asidinin NS1643 hERG agonisti için potansiyel bağlanma bölgesi 

olduğunu keşfettik. Bu çalışmada ise, De Novo metodlar kullanarak NS1643 hERG agonistinin 

özelliklerini in siliko ve in vitro yöntemler ile E544 bölgesinde çalıştık ve NS1643 türevlerini 

geliştirmeye çalıştık. 3D-QSAR (3D kantitatif yapı-aktivite ilişkileri) analizleri reseptor-bazlı model 

ile birleştirilerek E544 bölgesinde potansiyel hERG agonistleri tasarlandı. Tasarlanan moleküllerin 

hERG1 kanalını bloke etmemesi için tasarlanan aday moleküller hERG1 blokerlarının bağlanma 

bölgesi iç gözenekte de test edildi. İn siliko yöntemler ile seçilen moleküller sentezlendi ve bu 

moleküllerin hERG kanalı üzerinde ki etkileri elektrofizyoloji çalışmaları ile incelendi.  
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Kalp Kası Mekanik Aktivitesi Üzerine Etkisi 
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Neonatal dönemde oluşan hipoksi-iskeminin (HI) akut ve kronik süreçte başta beyin olmak 

üzere birçok dokuyu etkilediği ve dokularda kalıcı hasarların oluşmasına neden olduğu bilinmektedir. 

Bu çalışmada, doğumdan sonraki 7. günde HI’ye maruz bırakılan sıçanların yetişkin dönem (16 

haftalık) kalp kası mekanik aktivitesi ve bu aktivite üzerine hipoksi öncesi ön koşullama olarak tek 

doz, hipoksi sonrasında çeşitli günlerde tek ve tekrarlayan dozlarda ozon uygulanmasının doku hasarı 

üzerindeki iyileştirici etkileri elektrofizyolojik özellikler yönünden incelenmiştir. 

Çalışmaya 54 adet yedi günlük Wistar Albino cinsi erkek sıçan alındı. Sıçanlar rastlantısal 

olarak beş gruba ayrıldı. Gruplar, boyun diseksiyonu yapılarak sağ karotid arteri bulunan ancak 

bağlanmayan ve hipoksi oluşturulmayan grup, Sham; sağ karotid arteri bağlanan ve sonrasında hipoksi 

oluşturularak serum fizyolojik (SF; intraperitoneal (ip.)) verilen grup, SF; sağ karotid arteri bağlanan 

ve hipoksi oluşturulmadan bir gün önce ozon verilen grup, HI öncesi ozon; sağ karotid arteri bağlanan 

ve hipoksinin oluşturulduğu gün işlemden hemen sonra ozon verilen grup, HI sırasında ozon, ve sağ 

karotid arteri bağlanan ve sonrasında hipoksi oluşturularak 107, 108 ve 109. gün ozon verilen grup, HI 

sonrası ozon olarak adlandırıldı. Tedavi gruplarında yer alan sıçanlara 1,2 mg/kg ozon ip. olarak 

verildi. HI’den sonra 16. haftada sıçanlar 50 mg/kg ketamin HCl (intramüsküler) ile sedatize edildi. 

Sedasyon sonrası sıçanlara abdominal orta hat üzerinde insizyon yapılarak, kalp abdominal kaviteden 

çıkartıldı. Ventriküller apeksten ipek iplikle bir transducer’a bağlandı ve kalp kasının mekanik 

aktivitesi kaydedildi. Kayıtlardan, atriyal (AKK) ve ventriküler kasılma kuvvetleri (VKK), atrial 

(AKS) ve ventriküler kasılma süreleri (VKS) saptandı. 

Çalışmada, kalp ağırlığı, AKK, VKK, AKS ve VKS parametreleri açısından gruplar arası 

farklılıklar incelendiğinde sadece VKK parametreleri açısından anlamlı (P<0,05) bir ilişkinin 

bulunduğu saptandı. SF grubuna ait VKK ortalamasının Sham grubuna göre anlamlı (P<0,05) 

derecede azaldığı saptanırken, HI öncesi ozon grubu hariç diğer tedavi gruplarına ait VKK 

ortalamasının SF grubuna göre anlamlı (P<0,05) derecede arttığı gözlendi. 

Sonuç olarak, kronik süreçte neonatal HI’nin kalp dokusunda fonksiyon bozukluğuna neden 

olduğu ve HI sırasında veya sonrasında ozon verilmesinin kalbi koruyucu etkilere sahip olabileceği 

söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Hipoksi-İskemi, Ozon, Neonatal Sıçan, Kalp Kası, Mekanogram. 
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Hipoksik-iskemik (Hİ) beyin hasarı (HİBH) ve buna bağlı komplikasyonlar gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde yenidoğanlardaki en önemli mortalite ve morbitide nedenlerindendir. HİBH 

geliştikten sonra geç dönemde uygulanacak tedavilerin yeterince etkili olmadığı bilinmektedir. Bunun 

neticesinde araştırmacılar erken dönemde hasarı azaltıcı tedavilere yönelmişlerdir. Bu durum kronik 

süreçte de başta beyin olmak üzere birçok dokuda olası kalıcı hasarların oluşmasını engelleyebilir. Bu 

çalışmada doğumdan sonraki 7. günde Hİ’ye maruz bırakılan sıçanların diyafram kas fonksiyonları ve 

bu fonksiyon üzerine TNF-α inhibitörünün (etanercept) etkileri incelenmiştir. Çalışmada, 37 tane 7 

günlük sıçan 3 gruba ayrıldı. Etanercept ve salin grubundaki sıçanların sağ karotid arterleri bağlandı ve 

%8 oksijen içeren hipoksi odacığında 2 saat bekletildi. Hipoksiden hemen sonra, Etanercept grubuna 

10 mg/kg etanercept, Salin grubuna ise salin intraperitoneal olarak uygulandı. Sham grubundaki 

sıçanların ise karotid arterleri bulundu, fakat bağlanmadı. Bu sıçanlara hipoksi de uygulanmadı. Bütün 

hayvanlarda Hİ’yi izleyen 16. haftada diyafram kasından bileşik motor aksiyon potansiyeli (BMAP) 

kayıtları yapıldı. Bu amaçla, bipolar uyarıcı elektrotlar frenik sinir üzerine yerleştirildikten sonra uyarı 

verildi ve iki yüzeyel kaydedici elektrot ise diyafram kası üzerine yerleştirilerek BMAP’lar kaydedildi. 

BMAP kayıtlarından sonra diyafram dokusu biyokimyasal analiz ile de incelendi. Sham grubuna göre 

Hİ sıçanlarından (salin grup) kaydedilen BMAP tepe latansında (sırasıyla; 2,17±1,18 ve 1,35±0,70 ms 

(p=0,043)) ve repolarizasyon süresinde (sırasıyla; 1,21±0,44 ve 0,79±0,62 ms (p=0,020)) bir kısalma 

saptanmıştır. Keza, Sham grubu sıçanların BMAP tepeden tepeye genliğinin, Salin ve Etanercept 

gruplarıyla karşılaştırıldığında daha küçük olduğu gözlenmiştir (sırasıyla; 4,23±1,85 mV, 6,79±1,73 

mV ve 7,68±1,06 mV; p<0,05). Diyafram dokusunda yapılan biyokimyasal analiz sonucunda ise 

gruplar arasında katalaz (KAT), süperoksit dismutaz (SOD), total antioksidan (TAS) ve total oksidan 

(TOS) parametreleri açısından anlamlı bir fark (p>0,05) bulunmamıştır. Sonuç olarak; neonatal 

Hİ’nin, periferik sinir ve kalp üzerine yapılan benzer çalışmalardaki sonuçların tersine, diyafram 

dokusunda herhangi bir hasar oluşturmadığı bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Hipoksik iskemi, diyafram kası, aksiyon potansiyeli, oksidan ve antioksidan 

sistem.  
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Elastik Işık Saçılım Spektrumlarının Temel Bileşen Analiz Yöntemi ile 

Analiz Edilerek Prostat Dokusu Cerrahi Sınırlarının Belirlenmesi 
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Bu çalışmada Elastik Işık Saçılım Spektroskopisi (EISS) sistemi kullanılarak prostat dokusu 

cerrahi sınır dokuları Temel Bileşenler Analizi (TBA) ve Doğrusal Diskriminant Analizi (DDA) 

yöntemi ile sınıflandırılmıştır. TBA değişkenler arası bağımlılık yapısının yok edilmesi için, boyut 

indirgeme için kullanılan ve bir çok analiz yönteminin ilk adımı olan çok değişkenli bir istatistik 

yöntemidir. EISS sistemi çapı 100 µm olan tekli fiber optik prob, spektrometre, halogen tungsten ışık 

kaynağı ve bilgisayardan oluşmaktadır. Tekli fiber optik prob dokuya ışığı göndermek ve geriye 

yansıyan ışığı spektrometreye iletmek için kullanılmaktadır. Çalışmada kullandığımız prob ile dokuda 

difüzyona uğrayan fotonlardan ziyade tek bir veya iki defa saçılan fotonlar toplanmaktadır. Bundan 

dolayı, alınan spektrumlar hücrede meydana gelen morfolojik değişikliklere duyarlıdır. Bu çalışmada 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına başvuran toplam 18 hastadan Radikal 

Prostatektomi ameliyatı esnasında cerrahi sınırlardan çıkarılan 31 benign doku ve 14 malign doku 

üzerinde EISS sistemi ile ex-vivo olarak ölçümler alındı. Görünür bölge dalgaboyu aralığında (450-

750 nm) alınan spektrumlar istatistiksel analiz için incelendi. EISS spektrum dataları altın standart 

olan histopatoloji sonuçları ile karşılaştırıldı. Data analizi Temel Bileşenler Analizi (TBA) ile yapıldı 

ve ardından doku ayırımı için Doğrusal Diskriminant Analizi (DDA) çalışıldı. Receiver operating 

characteristic (ROC) eğrisi analizi ile doku ayırım performansı incelendi. Çalışmada kullanmış 

olduğumuz EISS sisteminin prostat dokusu cerrahi sınırlarında benign dokuyu malign dokudan ayırt 

etmedeki duyarlılığı 86%, seçiciliği 97%, pozitif tahmini değeri (PTD) 0.92 ve negatif tahmini değeri 

(NTD) ise 0.94 olarak hesaplandı. ROC eğrisi altında kalan alan (AUC) ise 0.87 olarak bulundu. 

Yapmış olduğumuz çalışmamızın sonucunda EISS sisteminin prostat dokusu cerrahi sınırlarında 

benign ve malign dokuları yüksek PTD ve NTD ile ayırt edebildiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın teşhis 

doğruluğu ile EISS sistemin in-vivo olarak optik doku ayırımında da kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Tekli fiber optik prob, prostat, cerrahi sınır, temel bileşenler analizi, spektrum 

analizi. 
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İnsan Vücudunda Yüksek Voltajlı Statik Elektrik (Yıldırım) İle Temas 

Sonucu Ortaya Çıkan Biyofiziksel Değişimler 
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Yüksek voltajlı statik elektrik ile temasa (yıldırım çarpmasına) bağlı yaralanmalar, yıldırımların 

çok yüksek güçte elektrik akımı taşıması (milyonlarca voltluk ve 30.000-50.000 Amper’lik akım 

gücü), oldukça kısa süreli olması (milisaniyeler) ve patlayıcı etkisine bağlı oluşan travmalar nedeni ile 

diğer tip elektrik akımına bağlı yaralanmalardan oldukça farklı özellikler göstermektedir. Bu 

çalışmada, yıldırım ile temas eden bireylerin vücudunda meydana gelen fiziksel ve biyofiziksel 

değişimler ile bu değişimlerin neden olduğu ölüm mekanizmaları arasında ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, yıldırım çarpmasına bağlı ölen 9 olgunun, demografik özellikleri, olay yeri 

ve otopsi bulguları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlardan yıldırım ile temas sonucu ortaya çıkan 

fiziksel ve biyofiziksel değişimler sonucu ölüm nedenleri belirlenmiştir. Giysi incelemelerinde; direct 

strike mekanizması ile yıldırım çarptığı düşünülen 5 olgunun giysilerde yanık ve yırtıklar tespit 

edilmiş, diğer olguların giysilerinde, herhangi bir özellik tarif edilmemiştir. Postmortem dış 

muayenelerinde, beş olgumuzun vücudunda, hafif derecede künt travmatik yaralanmalar tespit 

edilmiştir. Olguların yarısında ciltte yanık ve kıllarda alazlanma bulguları saptanırken, Lichtenberg 

figürleri gözlenen bir olguda künt travma, yanık veya alazlanma bulgularının hiçbiri saptanmamıştır. 

Bir olguda dış muayenesinde ise herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Haricen vücut kıllarında 

alazlanma ve cilt yanıkları bulunan 6 olgumuzdan ikisinde olay anında üzerinde bulunan kemerin 

metal tokasının komşuluğundaki ciltte, bir diğerinde cebinde bulunan demir paralara komşu cilt 

alanında, metalin şekline uyan görünümde ikinci ve üçüncü derece cilt yanıkları saptanmış, kemer 

tokasına bağlı yanığı olan olgulardan birinde ayrıca, her iki inguinal bölgede, terleme hatlarına uyan 

alanlarda lineer şekilli, yüzeyel yanıklar olduğu görülmüştür. Diğer iki olgumuzda ise kafa ve omuz 

bölgelerinde yüzeyel cilt yanıkları saptanmıştır. Yıldırım çarpma mekanizmaları incelendiğinde, görgü 

tanıklarının ifadeleri, olay yeri ve otopsi bulgularına göre, 9 olgunun 6’sında "direct strike", diğer 

üçünde ise sırasıyla "contact current", "ground current" ve "side splash" mekanizmaları ile olayın 

gerçekleştiği düşünülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Yıldırım çarpması, statik elektrik, elektromanyetik, Lichtenberg figürleri, 

biyofiziksel değişimler. 
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Wi-Fi (2,45 GHz) Elektromanyetik Radyasyonun Gebe ve Yavru Farelerin 

Beyin Dokularında Antioksidan Sistem, Kalsiyum Sinyali, Kaspaz 3 ve 9 

Aktiviteleri Üzerine Etkileri 
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Kablosuz internet (2,45 GHz, wireless) günlük yaşantımızın değişmez bir parçası haline 

gelirken insan sağlığı açısından güvenilirliği halen tartışmalı bir konudur. Normal insanlarda zararlı 

olabileceği veya zararsız olduğu yönünde çeşitli bildirimler literatürde mevcuttur. Ancak, özellikle 

hamilelik döneminde bu tip (2,45 GHz) Elektromanyetik Radyasyona (EMR) maruz kalan bireylerde 

ve bunlardan meydana gelecek nesillerde nasıl bir etki gösterebileceği kesin bilimsel verilerle henüz 

ortaya konmuş değildir. Embriyolojik gelişim safhalarında hücreler çok hızlı bir şekilde çoğalmakta ve 

farklılaşmaktadır. Hızlı bir şekilde bölünen hücrelerin iyonize radyasyondan daha fazla etkilendiği 

bilinmektedir. Ancak EMR’nin intrauterin hayat ve sonrasında çok yüksek miktarda çoklu doymamış 

yağ asidi içeren ve antioksidan savunma mekanizmaları bakımından fakir olan beyin dokusu üzerine 

etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmada gebelik dönem ve sonrasında 2.45 GHz EMR’ye maruz 

bırakılmış farelerin beyin dokularında oksidatif stres düzeyleri, apoptozis, kaspaz 3 ve kaspaz 9 

aktiviteleri üzerine etkileri spektrofotometrik ve western-blott yöntemleri ile incelenmiştir. Çalışmada, 

kontrol (n=8) ve EMR (n=8) grubu olmak üzere iki grup ile bunlardan elde edilen (n=48) yavrular 

kullanıldı. Hem gebelik hem de doğum sonrası 6. haftaya kadar, kontrol grubundakiler kafes stresine 

maruz bırakılırken, EMR grubundakiler hem kafes stresi hem de 2.45 GHz EMR (Günde 1 saat ve 

haftada 5 gün süre ile) toplam vücut ağırlığı 0,1 W/kg SAR maruz kalacak şekilde 2.45 GHz EMR 

(Bicer Elektronik, Sakarya, Türkiye) maruz bırakıldılar. Çalışmada, beyin korteks dokusu apoptozis, 

kaspaz-3, kaspaz-9, lipid peroxidation, glutatyon, glutayon peroksidaz ve antioksidan vitamin (vitamin 

A, vitamin E ve beta-karoten) değerleri belirlendi.   

Sonuç olarak, EMR nin beyin dokusu antioksidan ve apotptozis değerleri üzerinde bazi 

değişikliklere neden olabileceği gözlemlendi. Antioksidanların koruyucu amaçlı etkilerinin 

araştırılmasının faydalı olacağı sonucuna varıldı.  

Anahtar Sözcükler: Wireless (2,45 GHz), Oksidatif stres, Apoptozis, Western-blott. 
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Diyetle İndüklenmiş Obezitede N-asetilsistein Uygulamasının Perirenal Yağ 

Dokusundaki Adiponektin Gen İfadesi Üzerine Etkisi 

Ahmet ALVER,  Cemil KAHRAMAN  
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon 

Adiponektin başlıca adipoz dokudan sekrete edilen 30 kDa ağırlığında olan bir proteindir.  Obez 

sıçanlarda ve insanlarda plazma adiponektin düzeyi daha düşük bulunmuştur. Ayrıca yapılan 

çalışmalarda, adiponektin ile oksidatif stres işaretçileri arasında negatif bir ilişki gösterilmiştir. 

Obezitede artan oksidatif stres yağ dokusundan salgılanan adipokinprofilini ve miktarını 

değiştirmektedir. Bu çalışmada diyetle indüklenmiş obezitede güçlü bir antioksidan olan N-

asetilsisteinin (NAC) serum adiponektin seviyesi ve perirenal yağ dokusundaki gen ifadesine olan 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada, her grupta 6 sıçan olacak şekilde 3 deney grubu oluşturuldu. Kontrol grubuna 

yüksek karbonhidratlı yem,  NAC grubuna ve Obez grubuna ise yine aynı firmadan alınan yüksek 

kalorili yağlı yem 3 ay süre ile verildi. NAC grubu içme suyuna 2 g/L NAC uygulandı. Sıçanlardan 

alınan perirenal yağ dokularında RT-PCR ile adiponektin gen ekpresyonu ve alınan kan örneklerinde 

de ELISA ile adiponektin miktarı tayin edildi. Doku glutatyon (GSH) tayini HPLC ile malondialdehit 

(MDA) ölçümü spektrofotometrik yöntemle gerçekleştirildi. 

Adiponektin ölçümleri sonucunda kontrol grubunun ortalaması 25,47,9 µg/mLobez grubunun 

24,14,1 µg/mL ve NAC grubunun 23,64,9 µg/mL olarak bulundu. RT- PCR ölçümü sonucunda 

perirenel yağ dokusunda adiponektin ekspresyonun obez ve NAC grubunda kontrol grubuna göre daha 

düşük olduğu bulundu. Doku MDA obez grupta en yüksek kontrol grubunda ise en düşük seviyede 

(kontrol:10,37,9obez: 34,112,69 NAC: 26,415,63) tespit edildi. GSH seviyeleri ise en yüksek 

NAC grubunda en düşük ise kontrol grubunda (kontrol:107,230,9 obez:15242,3 NAC:16036,57) 

tespit edildi. NAC uygulaması ile MDA seviyesinin düştüğü, GSH seviyesinin yükseldiği gözlendi. 

Sonuç olarak NAC kullanımının perirenal yağ dokusunda obeziteye bağlı oksidatif stresi baskıladığı 

ancak gen ifadesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı kanaatine varıldı. 

Anahtar Sözcükler: Obezite, Adiponektin, MDA, GSH. 
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Migrenli Hastalarda Anjiyotensinojen M235T Gen Polimorfizminin 
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Migren tipi baş ağrısı etyolojisi ve patofizyolojisi henüz net olarak aydınlatılamayan toplumun 

yaklaşık % 12-18’ni etkileyen, önemli işgücü kaybına yol açan bir hastalıktır. Sigara dumanı, parfüm 

kokusu, açık hava gibi tetikleyici faktörler nedeniyle çevresel etkenlerin, ailesel sıklığı nedeniyle 

genetik etkenlerin de etyolojide rol oynadığı düşünülmektedir. Migrenin karmaşık bir genetik zemini 

vardır ve bugün için sorumlu tutulabilecek gen tipleri ve sayısı netleşmemiştir. Pek çok gen 

polimorfizmleri de migren ve migren alt tipleri ile ilişkisi yönünden araştırılmakta ve bu araştırmaların 

sonucunda farklı sonuçlar bildirilmektedir. Anjiyotensinojen (AGT) geni renin anjiyotensin aldosteron 

sisteminin önemli üyelerinden biridir. AGT geni, 13 kilobaz uzunluğunda 5 ekson ve 4 introndan 

oluşan ve 1q42-43 arasında yerleşen gendir. Bu çalışmada migren tanısı alan hastalarda AGT M235T 

gen polimorfizminin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan 74 migren tanısı 

konulmuş hastalardan ve 52 kontrol grubundan 2’şer ml’lik kan örnekleri EDTA’lı vakumlu tüplere 

alındı. M235T polimorfizmini incelemek için kan örneklerinden DNA izolasyon kiti kullanılarak 

DNA’lar izole edildi. DNA izolasyonundan sonra polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile AGT geninin 

235. kodonunu içeren bölgesine özgü primerlerle çoğaltıldı. Etidyum bromid ile boyanan örnekler 

%2’lik agaroz jelde yürütülerek ultraviyole ışık altında görüntülendi. 235. kodonlarının M ya da T 

alellerinden hangisine sahip olduğu restriksiyon fragment uzunluğu polimorfizmi (RFLP) yöntemi ile 

tespit edildi. RFLP yönteminde PZR ürünleri AGT geninin M235T polimorfizmi için Tth 111I 

restriksiyon enzimiyle 3 saat 37ºC kesime bırakıldı. Kesim ürünleri %2,5’luk agaroz jelde yürütülerek 

UV ışık altında polimorfizmler belirlendi. M235T genotip dağılımı için hasta grubu (MM=%37.83, 

TT=%5.4 ve MT=%56.75) ile kontrol grubu (MM=%42.30, TT=%11.53, MT=%46.15) 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Çalışmamızda Trakya 

bölgesinde yaşayan olgu gruplarımızda AGT M235T gen polimorfizminin migren hastalığının 

gelişmesinde bir risk faktörü olmadığı düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Migren, anjiyotensinojen, M235T gen polimorfizmi, Restriksiyon fragment 

uzunluk polimorfizmi (RFLP). 
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Azospermi Modeli Oluşturulan Sıçan Seminifer Tübüllerinin 

Spektroskopik Bir Yöntemle in vivo ve Gerçek Zamanlı Değerlendirilmesi 
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Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) yöntemi, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde 

azospermik hastalardan sperm elde etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Obstrüktif olmayan 

azospermi olgularında TESE işleminde sperm bulma oranı yaklaşık %50 olmasına rağmen, klinikte 

biyopsi sırasında hangi seminifer tübüllerden sperm elde edilebileceği hakkında tutarlı bilgi 

verebilecek somut bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı; normal ve azospermi olan 

testislerdeki seminifer tübüllerin spektroskopik olarak ayırt edilerek; TESE sırasında sperm bulabilme 

olasılığını artırabilecek bir yöntem geliştirmektir. 

Testiste germ hücre kaybı oluşturmak için kemoterapötik bir ajan olan doksorubisin (toplam 

9mg/kg) iki gün arayla 3 kez, toplam 5 gün süreyle uygulandı. Anestezi altında kontrol ve deney 

sıçanlarının testisleri açılarak seminifer tübülleri ortaya çıkarıldı ve spektroskopik ölçümler alındı. 

Spektroskopik ölçüm alınan tübül alınarak histopatolojik incelemeye gönderildi. Spektroskopik 

ölçümler için kullanılan deney düzeneği; küçük bir VIS-NIR spektrometre, çapı 100 mikrometre olan 

ışığı dokuya gönderip geri yansıyan ışığı spektrometreye yönlendiren tekli bir fiber optik prob, 

tungsten-halojen ışık kaynağı ve dizüstü bilgisayardan oluşmaktadır. 

Normal ve azospermi olan testislerdeki seminifer tübüllerden alınan spektrumların eğimlerinin 

belirgin olarak farklı olduğu belirlendi. Normal seminifer tübüllerden alınan spektrumlar pozitif 

eğimliyken hasarlı tübüllerden elde edilen spektrumların eğiminin negatif olduğu belirlendi. 

Spektroskopik ölçümlere karşılık gelen biyopsilerde; kontrol grubunda normal spermatogeneze sahip, 

tüm germ hücre katmanlarını içeren sağlıklı seminifer tübül epiteli izlenirken, hasarlı testisten elde 

edilen spektroskopik ölçümlere karşılık gelen seminifer tübüllerin çapının azaldığı ve epitelde belirgin 

germ hücre kaybı olduğu gözlendi. Sonuçlar bu yöntemin TESE sırasında sperm bulunan seminifer 

tübüllerin seçilebilmesi için gerçek zamanda ve hasarsız olarak çalışabilecek potansiyel bir uygulama 

olabileceğini ortaya koymaktadır. Böylece TESE sırasında tekrarlayan biyopsilerden kaçınarak sağlıklı 

seminifer tübüllerden en kısa zamanda biyopsi alınabilmesi için yeni ve pratik bir yaklaşım ortaya 

konulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: TESE, Azospermi, Fiber Optik Spektroskopi, Geri Yansıma Spektroskopisi. 
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Değerlerinin Karşılaştırılması 
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CD proteinleri, öncelikle kan hücrelerinde çok sayıda monoklonal antikor tarafından tanınan 

birer “farklılaşma antijeni” olarak tanımlanmıştır. CD38 ilk kez monoklonal antikor ile belirlenmiş ve 

lenfosit yüzeylerinde mevcut membrana bağlı bir proteindir. CD38 T lenfositlerinde farklılaşmanın 

fenotip belirleyicisidir.  CD3 yüzey antijeni taşıyan T lenfositleri membranlarında taşıdıkları CD4 

(yardımcı T lenfositleri) ve CD8 (sitotoksik T lenfositleri) yüzey antijenlerine göre iki gruba ayrılır. 

Dolaşımdaki T lenfositlerinin üçte ikisi CD4, üçte biri CD8 yüzey antijeni taşırlar. Kanserli hasta 

eritrositlerinde CD38 etkinliğinin kontrollere oranlara yüksek olduğu bilinmektedir. İ.Ü. İstanbul Tıp 

Fakültesi kliniklerinden  alınan farklı kanser gruplarına ait ve kanser riski taşıyan (Fankoni anemisi) 

hasta kanlarından RosetteSep kitleri ile izole edilen T lenfositlerinde CD38 aktivitesi akım sitometri 

analizi ile incelenmiştir.  Ayrıca T lenfosit yüzeylerindeki CD38 varlığı immün floresan mikroskobu 

ile de tespit edilmiştir. Elde edilen total T lenfositlerinin alt birimleri olan Th (yardımcı T lenfositleri) 

ve Tc (sitotoksik T lenfositleri) lenfositleri akım sitometri analizi kullanılarak CD38 düzeyleri 

saptanmıştır. Th ve Tc lenfositlerinin akım sitometri analiz sonuçlarına göre Fankoni anemi grubunun 

kanser grubuna ve kontrol grubuna göre % CD38
+
 değerleri artış göstermiştir. Elde edilen sonuçlar 

kanserli olgularda, sağlıklı kontrollere göre, CD38’in T lenfositleri ve alt birimlerinde artışını 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: CD38, Th, Tc, CD3, CD4, CD8. 
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Sıçanlarda Adriyamisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisite Üzerine 

Melatoninin Etkisi 
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Amaç: Adriyamisin, yaygın olarak en çok kullanılan anti kanser ilaçlardan birisidir. Bu ilacın 

kullanımını sınırlayan esas etmen kalpte toksisitenin oluşmasıdır. Buna rağmen, melatonin (N-asetil-5-

metoksitriptamin) aynı zamanda her yerde bulunan bir moleküldür ki, iyi bir antioksidanın istenilen 

özelliklerini gösterir. Biz, melatonin tedavisinin, adriyamisinin başlattığı kalp toksisitesini azaltabilip, 

azalta bilemeyeceğini araştırdık. 

Yöntemler: Bütün hayvan deneyleri Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Etik 

Komite tarafından uygun bulunmuştur (2012-HADYEK-022). Yetişkin erkek Wistar-Albino sıçanlar 

rastgele olarak 3 gruba ayrıldı, isim olarak kontrol (KON, n=7), adriyamisin (ADR, n=7) ve 

adriyamisin+melatonin (ADR+MEL, n=7) tedavi edilmiş gruptur. Sıçanlarda kalp toksisitesi, 24 saat 

aralıkla beşinci günde, altıncı günde ve yedinci günde adriyamisin enjeksiyonu (kümülatif doz: 18 

mg/kg, i.p.) ile başlatıldı. Melatonin ile tedavi edilmiş adriyamisin uygulanmış gruba 7 gün süre ile 

melatonin (10 mg/kg, i.p.) ve beşinci, altıncı ve yedinci günde adriyamisin (kümülatif doz: 18 mg/kg, 

i.p.) enjekte edildi. Sekizinci günde tüm gruplarda ağırlık ölçümleri, elektrokardiyografi (EKG) ve 

biyokimyasal veriler incelendi. 

Bulgular: Adriyamisin indüklemesi ST-segmentinde artma ve R-dalgasında azalma içeren EKG 

deseninde değişiklikler, serumdaki kardiyak hasar belirleyiciler seviyesinde artma (kreatin kinaz, 

kreatin kinaz-MB, aspartat transaminaz ve laktat dehidrogenaz), antioksidan enzimlerinin aktivitesinde 

azalma (süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz) ve lipit peroksidasyonda artma (malondialdehit) 

ve serum lipit profilinde değişmeler gösterdi. Melatonin tedavisi sıçanlarda adriyamisinin başlattığı 

kalp toksisitesinin hemen hemen tüm verilerini düzenledi. 

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, melatoninin sıçanlarda adriyamisinin başlattığı kardiyotoksisiteye 

karşı önemli bir koruyucu etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Adriyamisin, Kardiyotoksisite, Melatonin, Elektrokardiyografi. 
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Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 (PAI-1)’in Üç Boyutlu Yapısı ve 

Etkileşim Arayüzünün Belirlenmesi 

Ayhan ÜNLÜ, Metin BUDAK, Tammam SİPAHİ 

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Edirne 

PAI-1 doku plazminojen aktivatörünü inhibe bir inhibitördür. Doku plazminojeni (tPAi) 

fibrinolizis sırasında inaktif plazminojeni plazmine çevirir. Plazmin fibrin yılımında temel role 

sahiptir. Bu yolla PAI-1 aktivitesi pıhtılaşmayı kontrol altında tutar. Plazminojen aktivasyon 

sisteminin üyelerinden biri olan PAI–1 birçok biyolojik süreçte rol oynar. PAI-1, ürokinaz 

plazminojen aktivatoru (uPA) veya doku plazminojen aktivatoru (tPA) tarafından aktif formu olan 

plazmine dönüştürülen bir pro-enzimdir. Proteolitik bir enzim olan PAI-1, bağ doku proteinleri ve 

bazal zarları parçalayabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca diğer latent proteolitik enzimleri aktive ederek, 

parçalanacak protein spektrumunu genişletir. Dokuların yeniden biçimlendirilmesinde, tumor 

invazyonunda, metastaz gelişimi ve anjigonez mekanizmalarında PAI-1 anahtar rolü oynamaktadır. 

Çalışmamızda PAI-1’in etkileşime girdiği katalitik bölgeleri kuramsal yöntemler kullanarak 

geliştirilen Moleküler Dinamik yöntemlerle tespit etmeye çalıştık. Bu hesaplamalar amino asitleri 

oluşturan atomlar arasındaki Van der Waals etkileşimleri, bağ esnekliği, bükülme açıları, dihedral 

açılar, amino asitlerin bulundukları sıvı ortamdaki H atomları ile yaptıkları etkileşimler ve bu 

atomların yüklerinden kaynaklanan elektrostatik etkileşimler göz önüne alınarak yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: PAI-1, Modelleme, Protein-Protein Etkileşimi, Moleküler Dinamik. 
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Curcumin’in İnsan Testiküler Kanser Hücreleri Membran Lipid Profili 

Üzerine Etkileri 
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Lipidler hücre bütünlüğünün sağlanmasında kilit rol oynar. Doymamış yağ asidlerinin trans 

izomerleri hücre membranı ve enzimatik lipid döngüsüne zarar verir. Büyük miktarda doymamış yağ 

asidleri içeren hücre membranları oksidatif atağa karşı oldukça hassastırlar ve gerçekleşen değişimler 

membran akışkanlığını, geçirgenliğini etkiler ve hücresel metabolik fonksiyon bozukluğuna neden 

olabilir. Curcumin zencefil türevi bir Zingiberaceae’dir. Yapılan çalışmada Curcumin’in kanser hücre 

membranı yağ asidi profile üzerindeki rolünün araştırılması hedef alınmıştır. İnsan testiküler kanser 

hücre membranlarının yağ asidi profili belirlenerek Curcumin’in membran yağ asidi profili üzerine 

etkileri araştırılmıştır. Membran yağ asidi profili analizleri control ve curcumin tedavisi yapılmış 

hücrelerde eksternal referans standartları kullanılarak gaz kromotografisi ile belirlenmiştir. Doymuş 

yağ asidlerinin (14:0, 16:0, 18:0 ve 20:0) total miktarı ve 9t-16:1 seviyeleri Curcumin ile muamele 

edilen hücrelerde anlamlı düzeyde artmış olarak bulunmuştur (p<0.001). Ayrıca Curcumin 

inkübasyonu doymuş yağ asidi/teklidoymamış yağ asidi oranını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

arttırmıştır. Hücre membranı yağ asidi kompozisyonunda meydana gelen değişimler membrane 

akışkanlığı ve geçirgenliğinde değişikliklere sebep olur. Curcumin’e maruz kalan NTera-2 insan 

testiküler kanser hücrelerinde artan trans yağ asidi; lipid yeniden düzenlenmesinin (remodeling) 

serbest radikal stresi ve doğal cis içeriğinin geometric transformasyonu ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Yapılan bu çalışma ile testiküler kanser hücrelerinde yağ asidi profili hastalık ve 

ilerleme ile ilişkili biyobelirteç olarak kullanılabilir. 

Anahtar Sözcükler: NTera-2, Curcumin, Membran lipid profili. 
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Hiperglisemik Kardiyomiyositlerde Diyastolik Fonksiyon Bozukluğu ile 

Hücre İçi Serbest Zn
+2

 ve Ca
+2

 Seviyeleri Arasındaki İlişkide Ryanodin 

Reseptörlerinin Rolü 

Ayşegül TOY, Erkan TUNCAY, Esma N. OKATAN, Belma TURAN 

 

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara 

Hücre içi ikincil haberci olan kalsiyum iyonunun (Ca
+2

) hücre içi seviyesinin ([Ca
+2

]i) 

kontrolünde çeşitli mekanizmalar rol oynamaktadır. Sarkoplazmik retikulumda (SR) bulunan Ca
+2

 

duyarlı kanallar (ryanodin reseptörleri; RyR2) hücre içine Ca
+2

 salınmasından sorumlu olan kanallar 

olarak patolojik koşullarda kalp fonksiyonunu incelemek için önemli bir proteindir. Kalp 

yetmezliğinde ve diyabetli örneklerde RyR2’lerin açılma özelliklerinde görülen bozulmaların, 

RyR2’lerinin hiperfosforilasyonunun bir sonucu olduğu ve bu değişimlerin SR’dan Ca+2 sızıntısına 

yol açarak kardiyomiyositlerde [Ca
+2

]i seviyesinin artmasına neden olduğu gösterilmiştir. Diğer 

yandan, patofizyolojik koşullarda hücre içinde diğer iyon derişimlerinin de ([Zn
+2

]i gibi) çeşitli sinyal 

yolaklarını etkileyerek kalp fonksiyonunda önemli rol oynadığı hipotezlenmektedir. Bu çalışmada, 

diyabetik sıçan kardiyomiyositlerinde RyR2 aracılı [Zn
+2

]i ile [Ca
+2

]i arasındaki olası etkileşimin 

diyabet hastalığında gözlenen kardiyovasküler sistem bozukluğu patogenezinde rol oynayabileceği 

hipotezlenmiştir. Bu amaçla, deneysel olarak oluşturulan diyabetli sıçan kalbinden taze izole edilen 

kardiyomiyositler kullanılmıştır. İzole hücreler ya Ca
+2

 ya da Zn
+2

 duyarlı fluoresans boyalar (Fluo-3 

ve FluoZin-3 gibi) ile boyanarak mikrofluospektrometre ve konfokal mikrokobu kullanılarak hem 

dinlenim durumundaki hücrelerden lokal çok küçük [Zn
+2

]i ile [Ca
+2

]i değişimleri (Zn
+2

 ve Ca
+2

 

sparkları) hem de elektriksel uyarı altında geçici Zn
+2

 ve Ca
+2

 salınması (tranzient) incelenmiştir. 

Hiperglisemik kardiyomiyositlerde dinlenim durumunda hücre içi hem Zn
+2

 hem de Ca
+2

 salınmasının 

frekansının arttığı ve zaman desenlerinin uzadığı ve bu değişimlerin her iki iyonun bazal seviyesinin 

bu hücrelerde daha yüksek olmasına neden olduğu gösterilmiştir. Bu bulgulara ek olarak, elektiriksel 

uyarı altında ölçülen bu iyonların tranzient değişim desenlerin de spark değişimlerine benzemesi, 

diyabetik hastalarda gözlenen diyastolik fonksiyon bozukluğunda hiperglisemi indüklü RyR2’lerdeki 

fonksiyon bozukluğunun önemli rol oynadığını göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Diyabet, çinko, kalsiyum, spark, transient. 

(Bu çalışma Tübitak SBAG-111S042 nolu proje tarafından desteklenmiştir) 
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Oldukça Düşük Frekanslı Manyetik Alanların Diyabetik ve Normal 

Sıçanlarda Karaciğer Dokusunda Oksidan Stres Üzerine Etkisi 
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Teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda giderek artan oranda elektrik enerjisine ihtiyaç 

duymakta, bu enerjiyi daha çok kullanmaktayız. Özellikle yüksek gerilim hatları, bina içi ve 

sokaklarda sıkça karşılaştığımız trafolar, ev içi ve işyerinde kullandığımız tüm elektrikle çalışan 

sistemler birer oldukça düşük frekanslı (Extremely Low Frequency – ELF) manyetik alan 

kaynaklarıdır. Çalışmamızda özellikle çocukluk çağı lösemisi ile ilişkisi saptanmış ELF manyetik 

alanların diyabetik ve normal sıçanlarda karaciğer dokusunda oksidan stres üzerine etkisini araştırmayı 

amaçladık. 

Çalışmamızda Wistar Albino sıçanlar 6 gruba ayrıldı.  Kontrol (K), Kontrol Diyabetli (KD), 

Sham (S), Sham Diyabetli (SD), Normal ELF manyetik alan maruziyeti (MA), Diyabetli ELF 

manyetik alan maruziyeti (MA-D). Diyabet intraperitoneal tek doz 65 mg/kg Streptozotosin 

enjeksiyonuyla oluşturuldu. STZ uygulamasından 48 saat sonra AKŞ’leri 250 mg/dl üzeri olanlar 

diyabet kabul edildi. 

Helmholtz halkası ile oluşturulan ELF manyetik alanlar, ELF manyetik alan gruplarına ve sham 

uygulama gruplarına bir ay boyunca 20 dakika/gün, 5 gün/hafta olmak üzere uygulandı. Kontrol 

grupları ise deney boyunca olağan yaşam alanlarından ayrılmadılar. Uygulamaların bitiminde sıçanlar 

anestezi altında dekapite edilerek karaciğer dokularında oksidan stresin göstergesi olarak 

malondialdehit, antioksidant glutatyon düzeyleri çalışıldı. Sonuçlar ANOVA ve Mann Whitney U 

testleri ile değerlendirildi. p0.05 değerleri anlamlı kabul edildi. Malondialdehit ve glutatyon 

düzeylerinde Diyabetik olsun veya olmasın Kontrol ve Sham grupları arasında herhangi bir fark tespit 

edilmedi. Nondiyabetiklerle karşılaştırıldığında Diyabetik grupların hepsinde malondialdehit yüksek, 

glutatyon düşük olarak bulundu. Grup içi karşılaştırmalarda glutatyon düzeylerinde bir fark yoktu. 

Malondialdehit ise sadece MA grubunda kontrole (K) göre yüksek tespit edildi. 

ELF Manyetik Alana bir ay süreyle maruziyet diyabetik olan ve olmayan hayvanlarda karaciğer 

dokusunda, antioksidan düzeyinde bir değişiklik yapmazken, Malondialdehit düzeylerinde hafif bir 

artışa neden olmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Oldukça Düşük Frekanslı Manyetik Alan, Oksidan Stres, Sıçan. 

Çalışma 01/2011–18 kod numarası ile G. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiştir. 
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Teşhis ve Radyoterapi İçin Uygun Penetrasyon ve Enerjilerde Temel 

Aminoasitlerin Enerji Soğurma Buildup Faktörleri 
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x ışını ve gama fotonları medikal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmakta olup, efektif atom 

numarası (Zeff), efektif elektron yoğunluğu ve kütle zayıflatma katsayıları, madde içine x ışını ve gama 

fotonlarının penetrasyonunu belirleyen temel niceliklerdir. Ayrıca, normal ve kanserli dokuların 

elektron yoğunlukları birbirinden farklıdır. 

Çalışmamızda, temel aminoasitler olan  metionin, lösin, lizin, fenilalanin, treonin, triptofan, 

valin, arginin ve histidin için bu parametreler, fotonların ölçülen toplam toplam zayıflatma etkileşim 

alanlarından yararlanılarak hesaplandı. 15-15000 keV foton enerji aralığında yapılan bu hesaplama 

için WinXCOM programı kullanıldı. 

Temel aminoasitlerin gama ışınlarına karşı duyarlılıklarının, efektif elektron yoğunluğundan 

yararlanılarak 15-15000 keV enerji bölgesinde belirlenmesi bakımından özgün olan çalışmamız 

aşağıdaki sonuçları verdi: 

i) Lösin seçilen enerji aralığında büyük elektron yoğunluğu değişiklikleri gösterir. O nedenle, 

seçilen enerji aralığı için çok iyi bir gama ışını sensörü olarak çalışacaktır. 

ii) Elektrik iletkenliği, elektron yoğunluğu anlamında teorik olarak tanımlanabilir. Bu parametre 

temel aminoasitler için gama ışını sensörü özelliği göstermektedir. 

iii) Zeff, seçilen temel aminoasitler için  gama fotonlarının buildup’ında önemli rol 

oynamaktadır. 15-100 keV  enerji aralığında, enerji soğurma buildup faktörü Zeff artışı ile artmakta; 

100-800 keV aralığında Zeff artışı ile azalmakta, 800-15000 keV aralığında ise Zeff azalınca enerji 

soğurma buildup faktörü de azalmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kanser, Kan, Proteinler, Aminoasit, Hücre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Poster Bildirileri 
 

58 
 

Mutant Difteri Toksini CRM 197’nin Hücre İçi Dağılımı 

Bilge ÖZERMAN EDİS, Ebru HACIOSMANOĞLU, Gökçe ÖZTÜRK, Başak VAROL, Muhammet 

BEKTAŞ, Rüstem NURTEN 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul 

Difteri toksini (DT) ile infekte olan bir hücrede Fragment A’nın (FA) ökaryotik elongasyon 

faktör-2’yi (eEF2) enzimatik olarak ADP-ribozillediği böylece protein sentezini durdurduğu iyi 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra FA’nın DNA fragmentasyonuna ve aktin iskeletinin yıkılmasına sebep 

olduğu bildirilmektedir. Toksik olmayan, mutant difteri toksini CRM 197’nin de in vivo koşullarda 

aktin filamentlerinin depolimerleşmesine neden olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. CRM 197 çapraz 

reaktif mutantlar (CRM) olarak isimlendirilen bileşikler arasındaki DT varyantıdır. CRM 197 hücre 

içine endositik yolakla girer. Bu mutant toksin, proHB-EGF için DT’den daha yüksek ilginlik gösterir 

ve lizozomal yıkıma uğramadan erken endozomları terk edip hücre içine geçtiği bilinmektedir. CRM 

197 uygulanan endotel hücrelerinde aktin iskeletinin 3 saat içinde depolimerleşmeye başlaması, CRM 

197’nin hücre içi trafiğinin sorgulanmasını gerektirmektedir. DT uygulanan endotelyal hücrelerde 

FA’nın perinüklear alanda kümelendiği gösterilmiş oysa CRM 197’nin hareketi henüz 

belirlenmemiştir. CRM 197’nin endotel hücrelerindeki konumunu görüntülemek amacı ile bu 

çalışmada insan göbek kordonu damar endotel hücreleri (HUVEC) hücre kültürü koşullarında 

çoğaltıldı. CRM 197 uygulanan hücrelerde mutant FA ve aktin iskeleti immunfloresan yöntemle 

görüntülendi. Floresan mikroskop bulguları sonucunda mutant FA’nın noktasal olarak hücrenin her 

yerinde dağılım gösterdiği belirlendi. Bunun dışında mutant FA ile aktin filamentlerinin birlikte 

konumlandığı saptandı. Sonuç olarak CRM 197 uygulanan endotel hücrelerinde mutant FA’nın aktin 

filamenti ile etkileştiğinin görüntülenmesi, önceki çalışmamızda gösterdiğimiz aktin iskeletinin 

depolimerleşme bulgusunu desteklemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Mutant difteri toksini, CRM 197, Aktin, HUVEC, İmmunfloresan. 
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Di-n-hekzil ve Disiklohekzil Fitalata Maruziyetin Plasenta Üzerindeki 

Etkilerin İncelenmesi 
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Prenatal dönemde di-n-hekzil fitalat (DHP) ve disiklohekzil fitalatın (DCHP) plasenta 

üzerindeki etkilerinin araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle Wistar soy 

gebe sıçanlara 0 (mısır yağı), 20, 100 ve 500 mg/kg/gün dozlarında DHP veya DCHP, gebeliğin 6-19. 

günleri arasında gavaj olarak uygulanmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarından elde edilen plasenta 

örneklerinin morfolojik ve histopatolojik incelemeleri yapılmış, doku üzerinde prolifere olan hücre 

çekirdek antijeni (PCNA), peroksizom proliferator aktive edici reseptör-γ (PPARγ), östrojen reseptör-

α ve –β (ERα ve ERβ) işaretlemeleri immunohistokimya ile yapılmıştır. Plasenta eni ölçüldüğünde 

bütün uygulama gruplarında kontrollere göre azalma tespit edilmiştir. Plasental ağırlık ise düşük ve 

orta doz DHP ve tüm DCHP uygulama gruplarında kontrollere göre önemli derecede artmıştır. 

Plasenta/fötal ağırlık oranına bakıldığında 20, 100 mg/kg/gün DHP ve 500 mg/kg/gün DCHP 

uygulama gruplarında artış tespit edilirken, plasenta/fötal ağırlık1/3 oranı tüm uygulama gruplarında 

kontrole göre artmıştır. Aynı zamanda 100 ve 500 mg/kg/gün DCHP uygulama gruplarında plasenta 

renginin mor-siyah renkli olduğu gözlenmiştir. Trofoblastik dev hücrelerde tüm uygulama gruplarında 

özellikle yüksek dozlarda nükleer polimorfizm ve sitoplazmik dejenerasyon tespit edilmiştir. Düşük 

doz DHP uygulama grubu hariç tüm uygulama gruplarında hem labirent hem de bazal zonda hemoraj 

tespit edilmiştir. Labirent zonda azalmış ve düzensiz damar oluşumu yüksek doz DHP ve tğm DCHP 

uygulama gruplarında tespit edilmiştir. PCNA ve PPARγ ifadesi tüm uygulama gruplarında azalmıştır. 

Sonuç olarak, sıçanlarda DHP ve DCHP uygulaması, fötusun beslendiği plasenta oluşumu üzerinde 

olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: DHP, DCHP, endokrin bozucu kimyasallar, plasenta, fötus, Wistar, PCNA. 
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Diyabete Bağlı Görsel Uyarılma Potansiyeli Değişikliklerine Sodyum 

Tungstatın Etkisi 
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Diabetes Mellitus (DM) insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler nedeniyle, özellikle 

karbonhidrat metabolizmasında, ayrıca lipit ve protein metabolizmalarında bozuklukla ortaya çıkan 

kronik bir hastalıktır. Diabetes mellitus’un retina, optik sinir ve görsel yolağı olumsuz etkilediği 

bilinen bir gerçektir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda DM’ya bağlı komplikasyonlardan bazılarının 

sodyum tungstate (ST) gibi anti-diyabetik etki gösteren maddelerle ortadan kaldırılabileceği 

gösterilmiştir. Bu projede DM’ye bağlı görme yollarındaki değişikliklere ST’nin etkisi araştırılmıştır. 

Çalışmamızda 27 adet erkek wistar sıçan kullanılmış ve her grupta 9 hayvan bulunacak şekilde kontrol 

grubu (K), Diyabet (DM) ve Diyabet + Sodyum tungstate (DM + ST) grubu olmak üzere üç grup 

oluşturulmuştur. Diyabetik hayvan modeli oluşturmak üzere sıçanlara tek doz streptozotocin (STZ; 50 

mg/kg) intraperitonal olarak enjekte edilmiştir. Streptozotocin enjeksiyonundan bir hafta sonra kan 

şekeri düzeyleri 300 mg/dl ve üzerinde olan hayvanlar diyabetik olarak kabul edilmiştir. Diyabetli 

sıçanlara 12 hafta boyunca 40 mg/kg/gün dozunda ST gavaj yoluyla verilmiştir. Deney süresinin 

bitiminde sıçanların anestezi altında görsel uyarılma potansiyelleri kaydedilmiş (VEP: visual evoked 

potentials), biyokimyasal analiz için beyin dokuları çıkartılmıştır. Beyin dokusunda lipid 

peroksidasyonu değerlendirmek için, tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri (TBARS) düzeyine 

bakılmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, diyabet grubunun TBARS değerlerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir artışın olduğu, ST ile tedavi edilen diyabetik hayvanlarda TBARS düzeyinde azalma 

olduğu ancak bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında DM grubunda VEP’de (P1, N1, P2, N2, P3) tüm dalga formlarının latenslerinde 

istatistiksel olarak anlamlı uzama olduğu, ST tedavisinin VEP latenslerindeki uzamayı belirgin olarak 

azalttığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak bu çalışmamızda, diyabete bağlı olarak gelişen uzamış VEP latensleri üzerine ST 

tedavisinin olumlu etkilerinin olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Diabetes Mellitus (DM), Görsel uyarılma potansiyelleri (VEP), Sodyum 

Tungstate. 
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Pulslu Manyetik Alan’ın (PMA) Doku Kültüründe Hasarlanmış Tendon 

Üzerine İyileştirici Etkisi 
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Bu çalışmada kısa dönem (8 gün) pulslu manyetik alanın (PMA) (30 dk/gün) tendon eksplant 

doku kültüründe tavşan aşil tendonu kullanılarak tendonun yapısal özellikleri üzerindeki etkisini 

araştırılmıştır. Aşil tendonları tavşanların sağ ve sol ayaklarından, distalde kalkaneusa bağlanma 

yerinden ile gastrokinemus ve soleus kasının tendinöz bölgesinden diseke edildi. Diseke edilen tendon 

örneklerine Laminair kabinette (Jouan MSC12) deneysel hasar oluşturuldu. Hank’s solusyonu ile 2 

kez yıkandıktan sonra pedri dishlere (Corning, 35mmx10mm) alındı. Tendonlar;  randomizasyon 

yöntemiyle Kontrol (C; n=5), PMA-1 (15 Hz, 1 mT, 300 μs; n=5), PMA-2 (15 Hz, 1 mT, 260 μs; n=5) 

olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Örneklere deneysel hasar prosedürü uygulandıktan sonra; RPM-I 1640 

ortamı bulunan petri kapları içerisinde, 37
0
C’de %5 CO2 içeren inkübatörde doku kültürü yapıldı. 

Daha sonra PMA-1 ve PMA-2 grupları PMA’na maruz bırakıldı. Biyomekanik analizler de Germe-

Test Cihazı kullanıldı. Dokuya ait yapısal (maksimum kopma kuvveti, maksimum deformasyon, 

sertlik ve enerji) parametreler ölçülürken, materyal (maksimum çekme dayanımı, maksimum strain, 

esneklik katsayısı ve dayanıklılık) parametreler yapısal parametrelerden hesaplandı. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede; deney gruplarına ait biyomekanik parametreler kontrol grubuna göre 

önemli derecede arttığı saptandı (P>0,05).  Deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

gözlenmedi. Bu bulgulara göre PMA’nın extrasinovyal tendon olan aşil tendonun iyileşmesine etkisi 

olduğu söylenebilir. Bu çalışma; PMA’nın tendonlar üzerinde etkilerinin araştırılması açısından öncül 

bir çalışma olup in-vivo deneyler için yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Aşil Tendon, Tendon İyileşmesi,  Tendon Biyomekaniği, Tendon Doku Kültürü, 

Tavşan, Pulslu Manyetik Alan. 
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Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin (ESWT) İntrasinovyal Tendon 

İyileşmesi ve Yapışıklık Oluşumuna Etkisi 
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Elde meydana gelen fleksör tendon yaralanma (FTY) ve onarımı sonrasında elde edilebilecek 

fonksiyonel geri kazanım, günümüz el cerrahisinin önemli sorunlarından biridir. Cerrahi işlem sonrası 

karşılaşılan en önemli problem tendon çevresinde yapışıklıkların oluşması ve aktif eklem hareket 

açıklığının (AEHA) kısıtlanmasıdır. Bu çalışmada, ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT) 

FTY ve onarımı sonrası oluşan yapışıklık ve AEHA üzerindeki etkileri biyomekanik ve histolojik 

özellikler yönünden incelenmiştir. Bu amaçla 80 adet Ross308-Broiler cins horozun sağ ayak orta 

parmağının derin fleksör tendonunda (flexor digitorum profundus; FDP) yaralanma ve onarım modeli 

oluşturuldu. Hayvanlar; histolojik ve biyomekanik çalışmalar için iki set olacak şekilde; 

immobilizasyon (IM; alçı tedavisi uygulanan grup; n=10), immobilizasyon+ESWT (IM+ESWT; IM 

yapılarak ESWT uygulanan grup; n=10), kısıtlı parmak hareketi (KPH; kontrollü erken pasif hareket 

yaptırılan grup; n=10) ve kısıtlı parmak hareketi+ESWT (KPH+ESWT; KPH yaptırılarak ESWT 

uygulanan grup; n=10) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Primer onarım sonrası IM+ESWT ve 

KPH+ESWT gruplarına 5. gün (2Bar, 10Hz, 100Atım, 0.09mJ/mm
2
), 12. gün (3Bar, 10Hz, 300Atım, 

0.12mJ/mm
2
) ve 19. gün (3Bar, 10Hz, 300Atım, 0.12mJ/mm

2
) ESWT uygulanırken, diğer gruplar 

doğal yaşam döngüsüne bırakıldı. 4 hafta sonunda, horozlara ait FDP’ler bilateral izole edilerek 

biyomekanik ve histolojik analizler için kullanıldı. Tendonlara germe testi uygulanarak dokulara ait 

yapısal (maksimum fleksiyon kuvveti, maksimum deformasyon, sertlik ve enerji) parametreler 

ölçülürken, materyal parametreler (maksimum eğme dayanımı, maksimum strain, esneklik katsayısı ve 

dayanıklılık), fleksiyonda yapılan iş (WOF) ve wind-up oranı hesaplandı. Ayrıca, iyileşme bölgesi ve 

çevre doku arasındaki yapışıklık inflamatuar evreleme skalası ile histolojik olarak değerlendirildi. 

Biyomekanik parametreler istatistik olarak değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmadı. Gruplar Histolojik olarak değerlendirildiğinde, ESWT uygulanan gruplarda inflamatuar 

hücre göçünün arttığı saptandı. Sonuç olarak; bu dozlarda uygulanan ESWT‘nin tendon iyileşme 

sürecine katkısı olmadığı, FTY ve onarımı sonrasında ESWT’nin rehabilitasyonun bir parçası olarak 

kullanılıp kullanılmayacağı ile ilişkili farklı dozlarda ek deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulduğu 

söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Derin Fleksör Tendon, Tendon İyileşmesi ve Yapışıklık, Ekstrakorporeal Şok 

Dalga Tedavisi, Tendon Biyomekaniği, WOF, Wind-up Oranı, Ross308-Broiler Horoz. 
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Fleksör Tendon Yaralanmalarında Uygulanan Primer Onarım 

Yöntemlerinde Yeni Bir Cerrahi Teknik 
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Fleksör tendon yaralanmaları (FTY) muayene, cerrahi ve rehabilitasyon dönemleri dahil olmak 

üzere dikkatli ve titiz yaklaşımlar gerektirir. Gerginliğin söz konusu olduğu primer onarımlarda ve geç 

rekonstrüksiyonlarda tendon-greftleri kullanılır. Tendon-greftleri avasküler yapılardır ve normal 

tendon iyileşmesinden farklı olarak distal ve proksimal sütür hatlarının yanında santral 

revaskülarizasyon gerektirir. Köprü tendon-greftlerinin (BTG) distal ve proksimal uçları ayrı ayrı 

onarıldığı klasik yöntemlerde gerginlik avasküler greft üzerinde oluşmaktadır. Bu çalışmada; mekanik 

stresin avasküler tendon greftinden distal ve proksimaldeki vasküler uçlara aktarıldığı yeni bir cerrahi 

teknik tanımlanmış olup,  klasik BTG yöntemi ile biyomekanik ve histolojik özellikler yönünden 

karşılaştırılmıştır. Bu amaçla toplam 66 adet yetişkin Wistar Albino türü erkek sıçan (44 adedinde 

deneysel FTY modeli oluşturularak); Sham (n=22; sıçanların sol aşil tendonları diseke edilerek hasar 

oluşturulmayan grup), KBTG (n=22; sıçanların sağ aşil tendonları distal ve proksimalden tam insize 

edilerek uçları yine aynı yere standart Kessler yöntemiyle dikilen grup) ve YTG (n=22; sıçanların sağ 

aşil tendonları distal ve proksimalden tam insize edilerek uçları yeni yöntemle dikilen grup) gruplarına 

ayrıldı. 4 hafta (28 gün) sonunda, sıçanlara ait aşil tendonları izole edilerek biyomekanik ve 

histopatolojik analizler için kullanıldı. Biyomekanik analizlerde tendonlara germe testi uygulanarak 

dokulara ait yapısal (maksimum kopma kuvveti, maksimum deformasyon, sertlik ve enerji) 

parametreler ölçülürken, materyal parametreler (maksimum çekme dayanımı, maksimum strain, 

esneklik katsayısı ve dayanıklılık) hesaplandı. Ayrıca, iyileşme bölgeleri ve çevre doku arasındaki 

yapışıklık histopatolojik olarak değerlendirildi. Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde, biyomekanik 

özellikler yönünden YTG grubuna ait tendonlar KBTG’e göre daha iyi ortalamalara sahip olmalarına 

rağmen gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Histopatolojik açıdan KBTG ve YTG 

gruplarında paratenon ile epitenonda yapışıklık ve kollajen liflerin düzensiz olduğu gözlendi. 

Biyomekanik sonuçlarına göre yeni yöntemin klinik açıdan kullanılabilir olduğu söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Tendon Biyomekaniği, Tendon Grefti, Yapışıklık, Yeni Greft Tekniği, Sıçan. 
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Prenatal, Postnatal ve Pre+postnatal Dönemlerde Uygulanan Elektrik 

Alanın Bilginin Konsolidasyonuna ve Geri-çağrılmasına Etkisi 
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Çalışmanın amacı sıçanlara prenatal, postnatal ve pre+postnatal dönemlerde uygulanan düşük 

frekanslı (50 Hz AC),12 kV/m şiddetindeki elektrik alanın öğrenme ve bilginin geri çağırılma 

(retrieval) süreçlerine etkisini incelemektir. Bu amaçla 40 adet Wistar albino dişi sıçan kullanılmıştır. 

Her grupta 10 hayvan olacak şekilde; kontrol grubu (K), prenatal dönemde (Pr), 3 ay boyunca 

postnatal dönemde (Po) ve prenatal + 3 aylık postnatal dönemde elektrik alana maruz bırakılan grup 

(PP) olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur. Sıçanlar günde 1 saat 12 kV/m şiddetindeki elektrik alana 

maruz bırakılmışlardır. Y-maze testinin ilk kısmında sıçanlar yem konulmuş kolu öğrenmeleri 

amacıyla 3 gün boyunca (10 trial/gün) eğitilmişlerdir. Deneyin ikinci kısmında bilginin geri 

çağırılmasını test etmek amacıyla dört gün aradan sonra 2 gün (5 trial/gün) süreyle Y-maze testi 

tekrarlanmıştır. Tüm öğrenme deneyleri otomatik video kayıt sistemi ile kaydedilmiş, doğru kola giriş 

yüzdeleri ölçülmüştür. Yapılan analizler neticesinde tüm deney gruplarında 2. ve 3. günlerde doğru 

kola giriş yüzdesinin kontrol grubuna göre belirgin şekilde azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca, kontrol 

grubuna göre tüm deney gruplarında bilginin geri çağırılmasının anlamlı şekilde azaldığı saptanmıştır. 

Sonuç olarak, elde edilen bulgular, prenatal, postnatal ve pre+postnatal dönemde maruz kalınan düşük 

frekanslı elektrik alanın konsolidasyon ve bilginin geri çağrılması işlevlerini olumsuz yönde 

etkilediğine işaret etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Pre-postnatal period, Öğrenme, Hafıza, Elektrik Alan. 
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Çinkonun Diyabetik Karaciğer Doku Apoptotik Aktivitesi Üzerine Etkisi 
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Amaç: Diyabete bağlı hipergliseminin apoptozu kontrol eden genlerin ekspresyonunu 

değiştirerek apoptotik hücre ölümünde artışa neden olduğu belirtilmektedir. Organizma için esansiyel 

bir element olan çinkonun da diyabete bağlı olarak eksildiği bildirilmektedir. Çinko (Zn) 

yetersizliğinin, karaciğer, böbrek, testis gibi farklı organlarda değişik seviyelerde apoptotik hücre 

ölümünde bir artışa neden olabildiği bildirilmiştir. Çinkonun apoptotik süreç üzerindeki rolü, oksidatif 

stresi azaltması ve metallotiyonin (MT) ekspresyonunda belirgin bir artışa neden olması ile 

açıklanmaktadır.  Metallotiyonin; Zn bağlayan ve Zn homeostazında önemli bir proteindir. 

Araştırmamızda, antioksidan özelliği olan ve apoptoz üzerine etkileri olduğu belirtilen çinkonun 

Streptozotosin (STZ)-diyabetik sıçan modelinde karaciğer doku apoptozu ve MT seviyesi üzerine 

etkilerinin karşılaştırılmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmamız, her biri sekiz Wistar Albino ırkı erkek sıçanlardan oluşturulan dört 

grup üzerinde yapıldı. Grup I: kontrol, Grup II; kontrol+Zn (30mg/kg/gün, intragastrik(i.g)), Grup III; 

STZ-diyabetik (STZ, 60mg/kg, intraperitonal, tek doz), Grup IV; STZ-diyabetik+Zn uygulanan 

(STZ+Zn:30mg/kg/gün,i.g).Deney süresince sıçanların kan glukoz değerleri, 

mikroalbüminüri  seviyeleri, vücut ağırlıkları periyodik olarak ölçüldü ve altı haftalık deney süresi 

sonunda sakrifiye edilen sıçanların karaciğer dokuları alındı. Deney hayvanlarının karaciğer doku 

homojenatlarındaki çinko ve MT konsantrasyonları ile lipid peroksidasyon göstergesi olarak 

malondialdehit (MDA) seviyeleri belirlendi. Ayrıca karaciğer doku örneklerine apoptozu tespit amacı 

ile TUNEL yöntemi uygulandı. 

Bulgular: STZ-diyabetik gruba kıyasla Zn uygulanan diyabetik grupta MDA seviyesinin 

azaldığı (p<0.05), MT konsantrasyonunun arttığı (p<0.05) bulundu.  Bununla birlikte çinko uygulanan 

diyabetik grupta tedavisiz diyabetik gruba kıyasla birim alana düşen apoptotik hücre sayısında belirgin 

azalma saptandı (p<0.001). 

Sonuç: Bu çalışmada STZ-diyabetik sıçanlara Zn uygulamasının, karaciğer dokusunda MT 

ekspresyonundaki artışa neden olması ile birlikte diyabetik karaciğer dokusunda gözlenen apoptotik 

hücre ölümüne karşı koruyucu bir etkisinin olabileceği sonucuna varıldı. 

Anahtar Sözcükler: STZ-diyabet, Çinko, Metallotiyonin,  Apoptoz, Karaciğer. 

Araştırma İ.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Birimince Desteklenmiştir (P.No:3987). 
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Deneysel Diyabet Modelinde Anjiyotensin Tip-I Reseptör Blokerinin 

Böbrek Dokusu Oksidatif Stress ve Element Düzeyine Etkisi 
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Diyabete bağlı olarak gelişen protein glikasyonu ve glikoz oksidasyonu, çeşitli dokularda artmış 

oksidatif strese yol açan reaktif oksijen türleri (ROS) üretimini arttırabilen başlıca faktörler olarak 

bilinmektedir. Diyabetin komplikasyonlarından olan diyabetik nefropatinin böbrek hemodinamik 

fonksiyonlarındaki belirgin değişimlerine bağlı olarak eser elementlerin homeostazınında bozulduğu 

tartışmalı olarak belirtilmektedir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri(ACEİ) ve Anjiyotensin 

Reseptör blokerleri(ARB) diyabetik nefropatinin ilerlemesini önlemede önemli rol oynarken bunların 

doku element düzeylerine etkileri hakkında literatür bilgisi oldukça sınırlıdır. Çalışmamızda, 

Anjiyotensin Reseptör-I blokeri(AT-1R) irbesartan'ın, Streptozotocin(STZ)-diyabetik sıçan modelinde 

böbrek doku oksiadatif stress ve eser element (Cu, Fe, Zn ve Mg) düzeylerine etkisinin morfolojik 

inceleme ile karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlandı. 

Araştırma, Wistar tipi erkek albino sıçanlardan oluşturulan 3 grupta yapıldı. GrupI; sağlıklı 

kontrol(n:8), GrupII; STZ-diyabetik(60 mg/kg, i.p, tek doz;n:8) ve GrupIII; STZ+ irbesatan uygulanan 

(İrbesartan;15mg/kg/gün, intragastrik;n:8). Deney süresi sonunda(30.gün) sıçanlardan alınan böbrek 

doku örneklerinin; elment (Cu,Fe,Zn ve Mg), lipid peroksidasyon (MDA), antioksidan (SODveGSH) 

konsantrasyonları ölçüldü ve morfolojik değişimleri incelendi. 

STZ-diyabetik sıçanların böbrek dokularında Fe ve Cu konsantrasyonlarının kontrollere göre 

anlamlı olarak artmış (sırası ile p<0.05, p<0.01), Zn ve Mg seviyelerin ise azalmış(p<0.01) olduğu 

saptandı. STZ-diyabetik grubta ölçülen, MDA seviyesinde kontrollere kıyasla artma (p<0.01), SOD 

aktivitesi ile GSH konsantrasyonunda ise anlamlı olarak azalma(p<0.01) tespit edildi. Bununla 

birlikte, STZ-diyabetik grubun böbrek dokusunda glomerül ve tubüllerde dejenaratif morfolojik 

değişimler olduğu görüldü. Tedavisiz diyabetik gruba kıyasla irbesartan uygulanan diyabetik grubun 

böbrek doku Zn düzeylerinde anlamlı bir artma(p<0.05), Cu seviyesinde ise anlamlı(p<0.01) bir 

azalma, Mg ve Fe konsantrasyonlarıda ise anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edildi. Bununla birlikte 

irbesartan uygulanan grubun böbrek dokularında STZ-diyabetik gruba kıyasla MDA seviyesinde 

azalma(p<0.05), SOD ve GSH seviyelerinde ise anlamlı bir düzelme(p<0.05) olduğu görüldü. Bu 

grubun böbrek dokularının histopatolojik değerlendirmesinde tedavisiz diyabetik gruba kıyasla 

glomerüler ve tubüller hasarın azaldığı gözlendi. Çalışmamız, deneysel diyabetik nefropatide 

Anjiyotensin Reseptör-I blokeri irbesartan uygulamasının, diyabete bağlı Zn ve Cu değişimlerini 

önleme ve lipid peroksidasyonunu azaltmasına bağlı olarak, diyabetik nefropatinin önlenmesi üzerine 

olumlu etkilerinin olabildiğini göstermektedir.  

Anahtar sözcükler: STZ-diyabetik; Anjiyotensin Reseptör-I blokeri; Element; Oksidatif stres.  
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Olgu Sunumu: Herediter Multiple Ekzositoz 
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Bora BARUTÇU 
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Herediter multipl ekzositoz (HME), vücudun özellikle uzun kemiklerinde ortaya çıkan anormal 

kemik yapımı ile karakterize otozomal dominant kemik tümörü hastalığıdır. Vücudun pelvis, kalça, 

diz ve omuz gibi bölgelerinde yerleşen osteokondromlar malign değişime eğilimlidir. 

Osteokondromların büyümesi perikondrium çevresinde defekte yol açar. Bu, Ranvier çemberi olarak 

adlandırılır ve epifiz plağını kaplar. Bu perikondrial defekt kıkırdağın yanlara büyümesine izin verir ve 

büyüme plağına 90 derece açıyla bağlanarak osteokondromun tipik görünümünü oluşturur. En yaygın 

komplikasyonları ağrı, eklem limitasyonu, malign dejenerasyon, ekstremite eşitsizlikleri ve damar-

sinir basılarıdır. 

Günümüze kadar HME ile ilgili yapılan çalışmalarda eser element düzeylerine hiç 

rastlanmamıştır. Bu nedenle, araştırmamızda İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı 

Polikliniği’ne müracaat eden HME’li bir hastadan alınan serum örneğinde bazı eser element 

düzeylerinin hastalık ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Olgu: 20 yıldır vücudunun farklı bölgelerinde çıkan kemik çıkıntıları ve ağrı şikayeti ile 

müracaat eden 26 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde vücut ağırlığı 60 kg, boyu 170 cm idi. 

Radyolojik incelemede sol humerus ve tibia proksimal meta-diafizlerinde osteokondromlar ve 

hipertrofik yeni kemik oluşumları ile uyumlu değişiklikler izlendi. Aile öyküsünde diğer bireylerde de 

HME hastalığının var olduğu bilgisi öğrenildi. 

Araştırma laboratuvarımızda kalsiyum, fosfor, krom, demir, bakır, magnezyum, mangan, 

selenyum, çinko, bor, silisyum, nikel ve arsenik elementlerinin düzeyleri (Indüktif Eşleşmiş Plazma-

Optik Emisyon Spektroskopisinde, ICP-OES-Thermo ICAP 6000) analiz edildi. Hasta serumunda 

yapılan incelemeler sonucunda kalsiyum, selenyum, demir, arsenik ve fosfor düzeylerinin normal 

değerlerden daha yüksek çıktığı görüldü. 

Sonuç: Ekzositozlar kaburga, skapula ve pelviste de gelişebilir. Genetik olarak heterojen bir 

hastalık olup EXT1 ve EXT2, herediter multiple ekzositozlu ailelerde major hastalık lokusu iken, 

EXT3 minor bir hastalık lokusudur. Büyüme geriliği ve osteokondromların görüldüğü HME, ender 

rastlanan bir hastalıktır. Çalışmamızda, HME’li olguların değerlendirilmesinde başta kemik ve böbrek 

metabolizması olmak üzere tüm sistemler üzerinde rol oynayan eser elementlerin düzeylerinin dikkate 

alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu amaçla, aile içi / dışı ve çevresel element düzeyi tarama projesi 

planlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Herediter multiple ekzositoz, Osteokondrom, Eser Element. 
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İnterlökin 1β Etkisinde eEF2 Aktivitesinin Düzenlenmesi 

Başak VAROL, Ebru HACIOSMANOĞLU, Bilge ÖZERMAN EDİS, Muhammet BEKTAŞ, Rüstem 

NURTEN 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul 

İnflamasyonda sitokin ailesinin üyesi olan interlökinlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. IL-1 

gen ailesinin IL-1α, IL-1β ve IL-1Ra olmak üzere üç önemli üyesi bulunmaktadır. IL1-α ve IL-1β 

öncül moleküller olarak sentezlenirler her bir öncül molekülün ağırlığı 31 kDa dur. Hücresel 

proteazlarla sindirim sonrası 17 kDa’luk aktif proteine dönüşür. IL-1β’nın, Ailesel Akdeniz Ateşi 

(FMF), tip 2 diyabet, romatoid arthrit, multipl skleroz ve birçok otoinflamatuar hastalıkta arttığı 

bilinmektedir. Ökaryotik elongasyon faktör 2 (eEF2) yüksek canlılarda protein sentezinin elongasyon 

evresinden sorumlu üç protein faktöründen birisidir. eEF2 ökaryot hücrede difteri toksini tarafından 

katalizlenen ADP-ribozillenme reaksiyonlarının hedef molekülünü temsil eder. eEF2’nin diftamit 

kalıntısına kovalent bağlanan ADP-riboz grubu, onun protein sentezindeki etkinliğini ortadan kaldırır. 

Ayrıca, eEF2’nin toksin yokluğunda da (yalnızca NAD varlığında) ADP-ribozillendiği gözlenmiş ve 

bu endojen reaksiyonun hücre içi bir ADP-riboziltransferaz etkinliği sonucu ortaya çıkabileceği ileri 

sürülmüştür. Çeşitli grupların çalışmaları eEF2’nin bir kesiminin hücrede ADP-ribozillenmiş olarak 

bulunduğunu ve bu kesimin oranının değişik koşullarda (oksidatif stres, hücre yaşlanması, hücre 

hasarı, diyabet vb) artmış olduğunu ortaya koymuştur. eEF2’nin endogen ADP-ribozillenmesinin 

interlökin 1β varlığında arttığıda gösterilmiştir. eEF2’nin endojen ADP-ribozillenmesindeki artışına 

neden olan etkenin gerçekten de hücresel ADP-ribozil transferazların aktifleşmesi ile mi yoksa 

endojen ADP-ribozillenen eEF2’nin geri dönüşümünü sağlayan bir glikohidrolaz aktivitesinin 

baskılanması sonucu mu olduğunu ortaya koymaya çalıştık. İnterlökin 1β varlığında eEF2’nin endojen 

ADP-ribozillenmesindeki artışın hücresel ADP-ribozil transferazlar tarafından ortaya çıktığı görüldü. 

Anahtar Sözcükler: İnterlökin 1β, eEF2, ADP-Ribozillenme, ADPR-eEF2. 
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Çok Düşük Frekanslı Elektrik Alanın Somatosensoriyel Uyarılma 

Potansiyelleri Üzerine Etkisi 
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Bu çalışmanın hedefi prenatal ve/veya postnatal dönemde uygulanan çok düşük frekanslı (50 Hz 

AC), 12 kV/m şiddetindeki elektrik alanın sıçanlardan kaydedilen somatosensoriyel uyarılma 

potansiyelleri (SEPs) üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmamızda 40 adet dişi 

Wistar sıçan kullanılmıştır. Her grupta 10 hayvan olacak şekilde; kontrol grubu (K), prenatal (Pr), 

postnatal (Po) ve prenatal + postnatal (PP) olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur. Prenatal grubunu 

oluşturan dişi sıçanlar prenatal dönemde, Po grubunu oluşturan dişi sıçanlar üç aylık postnatal 

dönemde, PP grubunu oluşturan dişi sıçanlar da hem prenatal hem de üç aylık postnatal dönemde 50 

Hz frekanslı 12 kV/m şiddetindeki elektrik alana günde 1 saat maruz bırakılmışlardır. Deneysel 

sürenin sonunda, somatosensoriyel uyarılma potansiyelleri hafif eter anestezisi altında hayvanların 

kafalarına yerleştirilen iğne elektrotları (NE-223S, 5 mm Nihon Kohden) ile Biopac MP100 Data 

Acquisition cihazında kaydedilmiştir. Somatosensoriyel uyarılma potansiyellerinde gözlenen P1, N1, 

P2, N2 bileşenlerinin tepe latensleri ve tepeden tepeye genlikleri ölçülmüştür. Kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında Pr grubunda P2, N2 bileşenlerin, Po grubunda P1, P2, N2 bileşenlerinin ve PP 

grubunda ise P1, N1, P2, N2 bileşenlerinin latenslerinin istatiksel olarak anlamlı bir şekilde uzadığı 

gözlenmiştir. SEP’lerin tepeden tepeye genlik değerleri incelendiğinde PP grubunda P1N1 genliğinin, 

K, Pr ve Po gruplarına göre, P2N2 genliğinin ise sadece K grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bir 

şekilde arttığı gözlenmiştir. 

Sonuç olarak çalışmamız, prenatal ve postnatal dönemde 50 Hz frekanslı elektrik alanın bazı 

SEP latenslerinin uzamasına ve dolayısı ile somatosensoriyel sistemin etkilenmesine neden olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Anahtar Sözcükler: Prenatal, Postnatal, Somatosensoriyal Uyarılma Potansiyelleri, Elektrik Alan, 

Latens. 
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Çift Kaynaklı Koroner Bilgisayarlı Tomografide Göğüs Çevresinin 

Radyasyon Dozunu Öngörmede Kullanımı 
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Amaç: Bu çalışmadaki amacımız göğüs çevresi ve Dual-Source Bilgisayarlı Tomografi (DSCT) 

kardiyak taramaları sırasında meme dokusu tarafından alınan radyasyon dozları arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Benzer tarama uzunluklarına sahip rutin kardiyak DSCT incelemeler 30 

kadın hastaya uygulandı. Spot görüntü, çok kesitli helikal tarama x-ışını tüpü gerilim ve anot-katot 

akımı spot görüntü alınması sırasında belirlenerek her hasta için azaltma miktarına göre otomatik 

olarak ayarlandı. Aksi belirtilmedikçe standart protokol tüm hastalara uygulandı. 30 hastanın, ortalama 

ağırlığı 67.8±15.3  kg’dı ve taranan bölgenin ortalama uzunluğu 278.0±11.6 mm idi. Radyasyon 

dozları doz uzunluk çarpımı (DLP) ve bilgisayarlı tomografi doz indeksi (CTDI) tarayıcı verilerinden 

hesaplandı. Radyasyon dozu ve göğüs çevresi uzunluğu arasındaki ilişki araştırıldı. Anlamlılık düzeyi 

p<0.05 olarak tespit edildi. 

Bulgular: Rutin kardiyak DSCT taramaları için ortalama değerler şöyleydi: Toplam DLP: 

715.54±317.01 mGycm, CTDIvol: 40.79±19.41 mGy ve etkin doz (ED): 17.89±7.93 mSv. 

Radyasyona maruz kalma miktarı hastaların göğüs çevresi ile doğru orantılıdır. (p<0.01).  

Sonuç: İnsan vücudu boyunca farklı dokuların dağılımı ırklar ve cinsiyetler arasında farklılık 

gösterebilmektedir. Bu sebeple, birçok araştırmacı görüntü kalitesini ayarlayabilmek ve genel 

bilgisayarlı tomografi (BT) incelemelerinde soğrulan radyasyon doz dağılımını tahmin etmek için 

vücut kitle indeksini (BMI) kullanmaktadır. Daha iyi ED tahminleri ve daha doğru dönüşüm faktörleri 

belirlemek amacıyla ek antropomorfik fantom çalışmalarının yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Meme, Kardiyak, DSCT, Radyasyon dozu. 
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Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi: Tarihi Gelişim ve Klinik 

Uygulamaları 
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Çift kaynaklı bilgisayarlı tomografi (ÇKBT veya DSCT) veya çift enerjili bilgisayarlı tomografi 

(ÇEBT veya DECT) iki farklı x-ışını spektrumu kullanılarak malzemelerin bilgisayarlı tomografi doku 

kontrastını artırmaya yönelik bir sistemdir. Bu sistem ile taranan cisimlerin farklı x-ışını soğurma 

kıyısı yapıları sebebiyle farklı enerjilerde x-ışını foton sayıları farklı miktarlarda azalmaya uğramakta 

bu ise bileşenler arasındaki kontrastı artırmaktadır. Birbirine yakın CT numaraları (HU) olan 

malzemelerin daha iyi ayırt edilmesi mümkündür ve bu sistemin birçok kullanılmakta olan veya 

potansiyel uygulamaları bulunmaktadır. Çift kaynaklı bilgisayarlı tomografi söz konusu oluğunda 

zamansal çözünürlüğün de arttırılması mümkün olmaktadır. DSCT/DECT’in bu özellikleri, koroner ve 

non-koroner göğüs görüntüleme, abdominal görüntüleme, nöroradyolojik görüntüleme, kas-iskelet 

görüntüleme, radyoterapi elektron yoğunluğu hesaplamaları ve radyasyon dozu azaltma gibi pek çok 

uygulamada diğer BT teknolojilerine onu üstün kılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Çift kaynaklı bilgisayarlı tomografi (DSCT), Bilgisayarlı tomografi koroner 

anjiografi, Doz azaltma. 
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Retinal Hücrelerde Sfingomiyelinaz İnhibitorü Nitrik Oksiti Düşürür Ve 

Endoplazmik Retikulum Stresinin Neden Olduğu Apoptozisi Azaltır 
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Retinal dejenerasyon ile karakterize göz hastalıklarının patogenezinde endoplazmik retikulum 

(ER) stresi ve yüksek nitrik oksit miktarı yer almaktadır. İndüklenebilir nitrik oksit sentaz (NOS2) 

enzimi, nötral sifingomiyelinaz/seramid yolağının aktivasyonu sonucunda artar. Çalışmamızın amacı, 

insan retinal pigment epitel (RPE) hücrelerinde ER stresine bağlı oluşan apoptotik yanıtı araştırmak, 

nitrik oksit yapımını ve nötral sfingomyelinaz/seramid yolağını incelemekti. Bu amaç doğrultusunda 

RPE hücrelerinde tunikamisin ile ER stresi oluşturularak nötral sfingomyelinaz (N-SMase) aktivitesi, 

NOS2 ekspresyonu, nitrit/nitrat düzeyleri, nitrotirozin oluşumu ve apoptotik yanıt değerlendirildi. 

Hücrelerde oluşan ER stresi fosforile PKR-benzeri ER kinaz (pPERK), C/EBP homolog protein 

(CHOP) ve 78 kDa glukoz-regüle protein (GRP78) markerlarının hücre içi artışı ile doğrulandı. 

Apoptotik yanıt flöresein izotiyosiyanat konjuge annexin-V ve propidyum iyodid (PI) boyaması 

yapılarak akım sitometri (FACS) yöntemi ile analiz edildi. N-SMase aktivitesi ve nitrit/nitrat düzeyleri 

florometrik yöntemle, nitrotirozin oluşumu, NOS2 expresyonu ve ER stresi markerları 

immünofloresan mikroskopi ile belirlendi. İnsan RPE hücrelerinde oluşturulan ER stres apoptozisi, 

NOS2, nitrit/nitrat ve nitrotirozin düzeylerini arttırdı. ER stresi varlığında GW4869 ile 

sifingomyelinaz inhibisyonu sağlandığında apoptotik hücre yanıtı azaldı, NOS2, nitrit/nitrat ve 

nitrotirozin düzeyleri anlamlı seviyelerde düşüş gösterdi. Sonuç olarak, ER stresi RPE hücrelerinde 

apoptozisi indüklemiş ve NOS2 düzeylerini arttırarak nitrozitatif yanıt oluşturmuştur. N-SMase 

inhibisyonuyla, apoptozis azalmış ve nitrozitatif yanıt baskılanmıştır. Elde ettiğimiz veriler ER 

stresine maruz kalan RPE hücrelerinde NOS2’nin N-SMase enzimi tarafından regüle edilebileceğini 

göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Sfingomyelinaz, endoplazmik retikulum stresi, nitrik oksit, retinal pigment 

epiteli. 

Bu çalışma TUBİTAK EVRENA projesi tarafından desteklenmiştir, Proje no:111S419. 
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Metabolik Sendromlu Sıçanlarda Kalbin Elektriksel ve Mekanik Aktivitesi 

Üzerine Bir Çalışma 

Esma Nur OKATAN, Belma TURAN  

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara 

Metabolik sendromun bireyler arasındaki yaygınlığı tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de 

her yıl artmaktadır. Türkiye Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışma 

grubunun 2009 yılı raporunda ise metabolik sendrom ile kalp rahatsızlıkları arasında önemli bir ilişki 

olduğu ortaya konmuştur. Şimdiki çalışmada, yüksek sükroz içeren diyet ile uzun süreli beslenen 

sıçanların kalp fonksiyonları incelenerek bu sendromun kalbin fonksiyonunu önemli derecede 

etkileyip etkilemediğinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla genç Wistar türü erkek sıçanlar 16 

hafta boyunca içme sularına % 35 oranında sükroz eklenerek yüksek karbonhidratlı diyet ile 

beslenmişlerdir. Deney sonrasında tüm hayvanlarda bu sendroma ilişkin çeşitli belirteç incelemeler 

kullanılarak metabolik sendrom oluşumu tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubu sıçanların 

kalplerinden sol ventrikül papillar kas şeritleri izole edilerek, bu kas örneklerinde simültane olarak 

hem kasılma-gevşeme aktivitesi hem de hücreiçi elektriksel aktivite (aksiyon potansiyeli) kayıtları 

gerçekleştirilmiştir. Papillar kas şeritlerinden kaydedilen toplam kasılma gücünün (aktif+pasif) 

metabolik sendromlu grupta kontrol grubuna göre daha zayıf olduğu gözlenmiştir. Papillar kas tek 

sarsı eğrilerinin zaman deseni incelendiğinde ise deney grubunda kasılma süresinin uzadığı buna 

karşın gevşeme süresinin kısaldığı tespit edilmiştir. Bu kas şeritlerinden kaydedilen aksiyon 

potansiyeli (AP) zaman deseni incelendiğinde, deney grubunda depolarizasyon süresinde uzama ve 

depolarizasyon hızında yavaşlama gözlenirken, repolarizasyon fazının APD25, APD50 ve APD75 

zaman aralıklarında kontrole göre kısalma olduğu gözlenmiştir. Dinlenim membran potansiyelleri ve 

aksiyon potansiyelinin tepe değerlerinin bu iki grup arasında anlamlı düzeyde farklı olmadığı 

bulunmuştur. Bu çalışma sonuçları, yüksek karbonhidratlı diyetle beslenen bireylerde gözlenen kalp 

fonksiyon bozukluğunda, özellikle hücre zarında Na ve K iyonlarının iletkenliklerinde değişimlerin 

olabileceğini ve bu alanda detaylı incelemelerin yapılması gerektiğini işaret etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: metabolik sendrom, aksiyon potansiyeli. 
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Yüksek Karbonhidratla İndüklenen Metabolik Sendromlu Sıçanlarda β-

adrenerjik Reseptör Aracılı Kalp Fonksiyonlarının İncelenmesi 

Esma Nur OKATAN, Belma TURAN 

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara 

Vücutta aşırı yağlanma ile ortaya çıkan ve sağlığı ciddi bir şekilde tehdit eden metabolik 

sendroma sahip bireylerde, tip 2 diyabet benzeri semptomlar görülmekte olup bunlar arasında 

hipertansiyon ve koroner kalp hastalıkları önemli bir grup oluşturmaktadır. Bu grup örneklerde obezite 

yanında sempatik sinir sistemi aktivitesinde artış, insülin direnci gelişimi, kalp fonksiyon bozuklukları 

ve hipertansiyon gelişimi bildirilmiş olmasına karşın bu hastalık modeline sahip hayvanlarda gözlenen 

kalp fonksiyon bozukluklarında özellikle β-adrenerjik sistemin önemi henüz incelenmemiştir. Bu 

çalışmada, normal diyetlerine ek olarak verilen yüksek karbonhidrat içeren içme suyu ile sıçanlarda 

metabolik sendrom taklidi deneysel model oluşturularak kalp fonksiyonlarının yanında β-adrenerjik 

reseptör uyarısına yanıtların incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmamızda, 2 aylık Wistar türü erkek 

sıçanlar 16 hafta boyunca, içme sularına % 35 oranında sükroz eklenerek, yüksek karbonhidrat içerikli 

diyet ile beslenmişlerdir. Deney süresi sonunda, sıçanlarda kalp ağırlığı/vücut ağırlığı oranının arttığı, 

kan şekeri düzeyinin yüksek olduğu ve insülin direncinin oluştuğu gözlenmiştir. Böylece deneysel 

yolla metabolik sendrom oluşturulmuş hayvanların kalp fonksiyonları öncelikle izole edilmiş kalplerde 

Langendorff-perfüzyon sistemi kullanılarak aort içi basınç değerleri ile sabit elektriksel uyarı altında 

sol ventrikül içi basınç değişimleri ölçülmüştür. Metabolik sendromlu sıçanların bazal durumdaki aort 

içi basınç değerlerinin önemli derecede (p<0,05) yükseldiği ve sol ventrikül içi basınç değerlerinin ise 

düştüğü gözlenmiştir. Sol ventrikül içi basınç değerlerinin spesifik olmayan bir β-adrenerjik reseptör 

agonisti olan izoproterenol uyarısına yanıtlarının da bu grupta kontrol grubuna göre arttığı 

gözlenmiştir (p<0,05). Bu gözlemlere ek olarak, metabolik sendromlu sıçan sol ventrikül kasından 

izole edilen papiller kas demetinde elektriksel uyarı altında gözlenen bazal kasılma değerlerinin 

kontrollere göre düşük fakat izoproterenol uyarısına yanıtların yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma 

sonuçları bize, yüksek karbonhidratlı diyetle beslenen bireylerde gözlenen kalp fonksiyon 

bozukluğunun altında yatan nedenler arasında aktive olmuş/artmış β-adrenerjik reseptör sisteminin 

varlığı olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: metabolik sendrom, kalp fonksiyonu, elektrofizyoloji. 
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Donör-Kalbi Soğukta Saklama Sürecinde Doksisiklin İçeren Kardiyopleji 

Kullanılmasının Kalp Fonksiyonunun Korunmasındaki Rolü 
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Başarılı bir kalp transplantasyonu için, donör kalbin uzun süreli fakat mümkün olduğunca az 

hasarlı saklanabilmesi/transfer edilebilmesi en önde gelen hedefler arasındadır. Bu amaçla çeşitli 

yöntemler kullanılmakta olup en koruyucu kardiyopleji oluşturmak günümüzde bu hedefler arasında 

önemli bir yer almaktadır. Bu çalışma, matriks metalloproteinazlardan MMP-2’nin (ortamda oksidatif 

stres gelişimini gösteren önemli bir belirteç) inhibitörü olarak bilinen ve aynı zamanda kuvvetli 

antioksidan etki gösterebilen bir tetrasiklin grubu antibiyotiğin (doksisiklin) standart donör kalp 

saklama ortamına eklendiğinde, donör kalbin fonksiyonu üzerindeki olası pozitif etkisinin incelenmesi 

hedeflenmiştir. Bu amaçla, erkek Wistar türü sıçanlar (250–300 g) kullanılmış olup kendi aralarında 

randomize olarak 3 gruba ayrılmıştır: Çalışan-kalp (working-heart) modunda uygulanan perfüzyonun 

ve arrest koşullarının (37°C) sağlanmasını takiben, tüm donör kalpler perfüzyondan ayrılarak; (1) 

doksisiklin içeren düşük Ca+2 saklama solüsyonunda (DOX-kardiyopleji), (2) düşük Ca+2 ‘lu 

standart-kardiyopleji ortamında, veya (3) saklanmamış kalpler olmak üzere, 1 saat boyunca +4°C’ de 

saklanmıştır. Saklama süresi sonrasında tüm kalpler Langendorff-perfüzyon sistemine yeniden 

yerleştirilerek dinlenim süresi sonrası 1 saat süre ile çalışma-modunda incelenmiştir. Kalp son ağırlığı, 

kalp atım hızı, koroner perfüzyon basıncı, sol ventrikül fonksiyonu ve Lambeth-Convention aritmi 

skorları değerlendirilmesinden, DOX-kardiyopleji grubunun değerlerinin standart-kardiyoplejiye göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeylerde kalbi koruduğu gözlenmiştir. Kalp dokularında yapılan 

biyokimyasal analizler, DOX-kardiyoplejinin saklama sırasında MMP’leri kontrol altında tutarak 

oksidatif stres gelişimini engellediği, apoptosis ve hücre ölçümünü engelleyerek kalp dokusunun hasar 

görmesini önleyebildiğini göstermiştir.  

Anahtar Sözcükler: Kalp, oksidatif stres, sol ventrikül fonksiyonu, organ transplantasyonu. 
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Açık Kalp Ameliyatına Alınan Çocuklarda Vücut Dışı Kan Dolaşımının 

Eritrosit İçi Sıvıda Bulunan Bakır, Çinko ve Selenyum Düzeylerine Etkisi 
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Eser elementler ve vitaminler vücuttaki birçok biyokimyasal olayda vazgeçilmez role sahip 

eksojen moleküllerdir. Uzun süre hastanede yatarak tedavi gören hastalarda bu öğelerin eksikliğine sık 

rastlanır ve replasmanları gerekmektedir. Eritrosit içi sıvı ve plazma eser element düzeylerindeki 

dalgalanmalardan etkilenmediği ve vücuttaki eser element düzeylerinin tespitinde daha güvenilir 

olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. 

Çalışmamızda, İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ve Acıbadem 

Üniversitesi, Bakırköy Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniklerinde, doğumsal kalp 

hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatına alınmak üzere başvuran 20 hastanın (1-12 yaş) eritrosit içi 

sıvı bakır, çinko ve selenyum element düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Hastalardan, 

preoperatif, vücut dışı dolaşımdan ayrılmadan hemen önce ve postoperatif 1.haftada kan örneği 

alınarak eritrosit süspansiyonu ayrıldı. Eser element ölçümleri Indüktif Eşleşmiş Plazma-Optik 

Emisyon Spektroskopisinde (ICP-OES-Thermo ICAP 6000) gerçekleştirildi. Sonuçlarımızın 

istatistiksel anlamlılığı SPSS 15.0 programı kullanılarak yapıldı. Eritrosit içi sıvı incelendiğinde çinko 

düzeylerindeki değişiklikler anlamlı bulundu (p < 0,05). 

Sonuç olarak; eritrosit içi sıvı bakır düzeylerinin, vücudun uzun dönem bakır düzeyini 

göstereceği ve cerrahi travmayla erken dönemde değişmeyen parametre olduğu, yara iyileşmesinde 

önemli rolü olduğunu bildiğimiz çinkonun da eritrosit içi sıvı sonuçlarının değerlendirilmesiyle 

ameliyat sonrasında replasman yapılmasının, hastaların çabuk iyileşmesinde önemli bir mekanizma 

olabileceği belirlendi. Plazma bakır düzeylerinin inflamasyonla ilişkili olduğu bilgisinden yola 

çıkarak, eritrosit içi sıvı bakır düzeylerinin vücudun uzun dönem bakır durumunu göstereceği ve 

cerrahi travmayla erken dönemde değişmeyen daha doğru bir parametre olarak karşımıza çıktığı 

sonucuna varıldı. 

Anahtar Sözcükler: Vücut dışı dolaşım, eritrosit içi sıvı, açık kalp ameliyatı, bakır, çinko, selenyum. 
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Sürekli Renal Replasman Tedavisi Gören Yoğun Bakım Hastalarında İdrar 

Magnezyum Seviyelerinin İncelenmesi  
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Eser element eksikliği yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tedavi gören hastalarda mortalite ve 

morbidite için önemli bir risk faktörüdür. Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) gören hastalarda, 

oluşan eser element kayıplarının giderilmesi için besin desteğinin yeterli olup olmadığı 

tartışılmaktadır. Eser element kaybı ve besin desteğini dengelemek amacı ile farklı, özellikle akut 

böbrek yetersizliği (ABY) hastalarında yavaş ve sürekli renal replasman tedavileri önerilmektedir. 

ABY hastalarında SRRT’den biri olan hemodiyafiltrasyon (HDF) işlemi, zamanla eser elementlerin 

konsantrasyonunda değişimlere neden olmaktadır. Üremi araştırmalarında eser elementlerin kantitatif 

tayini kritik önem taşımaktadır. 

Bu nedenle çalışmamızda; İ.Ü. Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sadi Sun Yoğun 

Bakım Ünitesinden ABY tanısı konulan ve HDF tedavisi uygulanan 17 hastadan alınan idrar 

örneklerinde Magnezyum (Mg) element düzeyinin araştırılması amaçlandı. 

Hastalardan HDF tedavi öncesi, tedavi başlangıcından 24 saat sonra ve tedavi sonrası olmak 

üzere idrar örnekleri alındı. Eser element ölçümleri Indüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon 

Spektroskopisinde (ICP-OES-Thermo ICAP 6000) gerçekleştirildi. Tedavi öncesi ve sonrasında 

idrarla atılan ve Mg konsantrasyonları, istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0,05). Ayrıca, tedavi 

başlangıcından 24 saat sonra ve tedavi bitimindeki idrarla atılan Mg konsantrasyonları da istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu (p < 0,05). 

Çalışmamızın sonucunda; ABY tanısı konulan YBÜ hastalarının takibinde ve SRRT’nin 

düzenlenmesinde idrarda Mg düzeylerinin göz önüne alınması ve tedavi süresince takibinin gerekli 

olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: ABY, SRRT, HDF, idrar, magnezyum. 
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Kan Akımının Fraktal Özellikleri ile Pulslu Doğası Arasındaki İlişkiler 

Ferhan ESEN, Hamza ESEN 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Eskişehir 

Arteriyel sistemdeki kan akımının en önemli iki özelliği pulslu olması ve lineer olmamasıdır. 

Kan akımının fraktal özelliklerini inceleyen çalışmalarda, bu özelliklerin kan akımının pulslu doğası 

ile ilişkisi incelenmemiştir. Çalışmamızın amacı, bu ilişkinin varlığını araştırmaktır.  

Çalışmamıza yaşları 40 ± 4 olan 20 sağlıklı ve gönüllü birey katılmıştır. Kan akımı bilgisi ön 

kolun volar bölgesinden bir laser Doppler akış-ölçer (Laser Doppler Flowmeter) ile ölçülmüş, bu 

bilginin kayıtlanmasında bilgisayar destekli bir sistem kullanılmıştır. Kan akımı kontrol 

mekanizmalarını test etmek için lokal ısısal uyarandan (42ºC) yararlanılmıştır. Her ikisi de yatar 

pozisyonda ve bazal koşullarda gerçekleştirilen 15’er dakikalık bazal ve ısısal uyarana yanıt kayıtları 

alınmıştır. Bu kan akımı sinyalleri 1’e normalize edilerek puls genlikleri saptanmış, bir fraktal analiz 

yöntemi olan Detrended Fluctuation Analysis (DFA) yöntemi ile analizlenerek elde edilen fraktal 

ölçek üssellerinin puls genlikleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaçla lineer regresyon analizi 

kullanılmıştır. 

DFA yöntemi, kan akımı sinyallerinin fraktal özelliklerinin üç farklı fraktal ölçek üsseli ile 

temsil edilebileceğini göstermektedir. Puls genlikleri ile kardiyak ölçek üsselleri arasında pozitif (r = 

0,84; p<0,0001), kardiyo-respiratuvar ölçek üsselleri arasında negatif (r = -0,82; p<0,0001) korelasyon 

varken lokal ölçek üsseli için korelasyon bulunmamıştır (r = -0,20; p>0,05). 

Bulgularımız, lokal ölçek üsseli dışındaki iki ölçek üsselinin değerlerinin kan akımının pulslu 

doğasınca belirlendiğini göstermektedir. Kan akımının pulslu doğası önemli bir kardiyo-vasküler risk 

faktörü olduğundan fraktal ölçek üssellerinin değerleri bu risk faktörünün göstergeleri olarak 

kullanılabilir.  

Anahtar Sözcükler: Pulslu kan akımı, mikrodolaşım, fraktal boyut, volar bölge. 
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Sinkrotron FT-IR ve UV Mikrospektroskopileri Kullanılarak Kronik 

Karaciğer Hastalığı ve Kanserinin Çoklu Spektroskopik Yöntemle 

İncelenmesi 
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Hepatosellüler karsinom (HCC) bir çeşit karaciğer tümörü olup, en sık görülen beşinci kanser ve 

kanser ölüm oranında en tehlikeli üçüncü kanser tipidir. Hepatokarsinogenez genellikle kronik hepatit 

veya siroz zemininde meydana gelen çok aşamalı bir süreçtir. Siroz, fibroz denilen hepatositleri 

çevrelemiş nodüller ile karakterize olan kronik karaciğer hastalıklarının son aşamasıdır ve siroz 

karaciğer kanserine evrilebilir [1]. HCC patogenezinin anlaşılması için bulunması gereken hassas 

spektroskopik biyolojik işaretler kısmen sınırlı kalmıştır [2], dolayısıyla spektroskopik tanının 

geliştirilmesi için klinik bulguların kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Bu amaçla Paris/Fransa’da bulunan bir sinkrotron merkezinde (SOLEIL synchrotron) 

multimodel spektroskopisi ile sağlıklı ve patolojik karaciğer (Kanserli ve sirozlu) örneklerini 

araştırdık. Bu sinkrotron merkezi bize, yüksek parlaklığı olan spektroskopi ışık kaynakları olarak 

kullanılmak üzere kızıl ötesi (IR) ve ultraviyole (UV) radyasyonlarını sağladı. Çalışmada, Hepatit C 

virüsü (HCV) ve alkol etiyolojileri ile sirozlu ve kanserli karaciğerlerden alınan dondurulmuş doku 

kesitlerinin spektroskopik analizleri yapıldı. 

Sağlıklı, kanserli ve sirozlu karaciğerlerden elde ettiğimiz doku örneklerinin spektroskopik 

analizlerini yapmak için, UV ve FT-IR mikrospektroskopilerinden aldığımız spektral veriler bilgisayar 

ortamına aktarıldı. Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis - PCA) yöntemi 

kullanıldı ve böylelikle bu üç farklı karaciğer doku örnekleri arasındaki spektral, biyomoleküler 

farklılıklar net olarak görülebildi. Sinkrotron UV mikrospektroskopisi ile kolajen ve triptofan gibi bazı 

otoflorasan özelliğine sahip moleküllerin, PCA yöntemi sayesinde dokulardaki spektral farklılıkları 

tespit edildi. Sağlıklı ve patolojik karaciğer dokuları arasında karşılaştırma yapılarak, etiyolojisi ne 

olursa olsun patolojik dokularda özellikle triptofan için yüksek floresan şiddeti gözlemlendi. 

Sinkrotron FT-IR spektroskopisi ile özellikle şeker ve kolajen kızılötesi frekans bandında, sağlıklı 

dokular, sirozlu dokular ve HCC arasındaki biyokimyasal farklılıklar tespit edildi. 

Bu çalışmada 2 farklı mikrospektroskopiyle, sağlıklı ve patolojik karaciğer dokularının 

biyokimyasal yapısı hakkında tamamlayıcı veriler elde edilmiştir. Bu çalışma gelecekte karaciğer 

kanserinin tanısı ve seyri için ufuk açıcı olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Hepatosellüler karsinom (HCC), Sinkrotron, HCV, PCA. 
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Hiperglisemik Kardiyomiyositlerde Endoplazmik Retikulum Stresinde b3-

Adrenerjik Reseptör Aktivasyonunun Rolü 
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Endoplazmik Retikulum (ER) hücrede proteinlerin sentezi, yapısal olarak katlanması ve Ca2+ 

homeostazının düzenlenmesi gibi çok önemli işlevleri gerçekleştiren bir organeldir. ER’de yapısal 

ve/veya fonksiyonel herhangi bir bozulma, hücrenin hem sitoplazmasında hem de çekirdeğinde 

oldukça karmaşık sinyal yolaklarının aktive olmasına neden olabilmektedir. Katlanmamış protein 

yanıtı (UPR) olarak bilinen ve ER stres olarak adlandırılan bu süreçlerin detaylı bilinmesi çeşitli 

patolojilerin altında yatan nedenlerin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Çeşitli kalp fonksiyon 

bozuklukları yanında diyabet hastalığı kaynaklı kalp fonksiyon bozukluğunun patofizyolojisinde 

hiperglisemi indüklü ER stresin rol oynayabileceğine ilişkin çeşitli görüşler mevcuttur. Bu görüşler 

doğrultusunda bu çalışmada, (a) hipergliseminin kalp dokusunda ER strese yol açıp açmadığı ve (b) 

ER stres ile patolojik kalbin kasılma fonksiyonunda rol oynayan b3-adrenerjik reseptör (b3-AR) 

aktivasyonunun rol oynayıp oymadığı hususlarının incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 3 aylık 

yetişkin (220–250 g) Wistar albino tipi erkek sıçanlar kullanılarak diyabet oluşturulmuş 

(streptozotocin, STZ; 50 mg/kg, 12-hafta) ve bu hayvanların kalplerinden kollejenaz (1 mg/ml) 

kullanılarak taze kardiyomiyosit izole edilmiştir. Elde edilen kardiyomiyositler RIPA tampon çözeltisi 

ile homojenize edilerek bu elde edilen homojenatlarda ER stresi gösteren bazı proteinlerin seviyeleri 

(Calregulin, GRP78, Gadd153, ve Calnexin gibi) Western-blot yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Ayrıca bir diğer deneysel protokölümüzde hem normal kontrol sıçan kardiyomiyositleri hem de 

diyabetli sıçan kardiyomiyositleri b3-AR agonisti olan BRL ile inkübe edilerek söz konusu ER stres 

protein seviyeleri tekrar incelenmiştir. Elde edilen protein seviyeleri gruplar arasında 

karşılaştırıldığında, (a) diyabetli sıçan kardiyomiyositlerinde ER stres protein seviyelerinin kontrollere 

göre çok önemli seviyelerde arttığı ve (b) BRL ile aktive edilen normal kardiyomiyositlerde ER stres 

proteinlerinin değişmediği gözlenirken buna karşın diyabetli gruplarda ER stres protein 

ekspresyonlarının b3-AR aktivasyonu ile önemli derecelerde deprese olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma 

sonuçları bize, diyabetin kalp dokusunda ER strese neden olduğunu, bu stres durumunda hiperglisemi 

indüklü b3-AR aktivasyonun rol oynadığı ve böylece diyabetik kardiyomiyopati adı verilen bir tür 

miyopatiye neden olabildiği gösterilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: ER Stres, UPR, b3-AR, hiperglisemi, kardiyomiyosit. 

(Bu çalışma Tübitak SBAG-111S042 nolu proje tarafından desteklenmiştir) 
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İzole Kardiyomiyositlerde Hücre İçi Serbest Zn
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Kardiyovasküler sistemin fizyolojik koşullardaki aktivitesi için Ca
2+

 sinyal iletimi en önemli 

sinyal yolaklarından birisi olup, Ca
2+

 hücre içi temel bir habercidir. Kardiyomiyositlerde hücre içinde 

serbest Ca
2+

 ve Zn
2+

 regülasyonunda ortak yolakların olduğu ve uyarılma-kasılma çiftleniminde 

birlikte rol oynadıkları, kardiyomiyositlerde fizyolojik koşullarda serbest durumda nonomolar 

seviyelerde olan Zn
2+

 konsantrasyonunun ([Zn
2+

]i) oksidatif stres altında 30-kat artarak uyarılma-

kasılma çiftlenimini önemli derecede etkilediği ve in vitro koşullarda kardiyomiyositlerde [Zn
2+

]i 

seviyesinin artmasının direkt olarak sarkoplazmik retikulum Ca
2+

 kanallarının (RyR2 reseptörleri) 

fosforile olmasına neden olduğu önceki çalışmalarımızda gösterilmiştir. Diğer yandan, henüz 

kardiyomiyositlerde gösterilmemiş olmasına karşın bazı hücrelerde sitozolik [Zn
2+

] miktarı ile 

endoplazmik retikulum (ER) ve/veya mitokondri (MitC) fonksiyonları arasında bir ilişkinin 

olabileceğini (ER stres gibi) işaret etmektedir. Bu çalışmada kardiyomiyositlerde oluşturulacak farklı 

seviyelerdeki [Zn
2+

]i ile ER stres arasındaki ilişki, ER stres şaperon proteinleri (Calregulin, GRP78, 

Gadd153 ve Calnexin) ile Zn
2+

 duyarlı fluoresans boya olan FluoZin-3 ile boyanmış 

kardiyomiyositlerde fluoresans şiddetindeki değişimler incelenerek hücre içi serbest Zn
2+

 

seviyesindeki artışın ER strese neden olabileceğinin gösterilmesi hedeflenmiştir. Yetişkin (220–250 g) 

Wistar albino erkek sıçan kalplerinden taze olarak enzimatik yolla izole edilen sol ventrikül 

kardiyomiyositler kullanılmış ve bunlarda hücre içi artan [Zn
2+

] seviyesi ile ER stres şaperon 

proteinlerinden Calregulin ve GRP78 proteinlerinin ekspresyonlarının hücre içi Zn
2+

 

konsantrasyonuna bağlı olarak arttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma sonuçları, farklı 

nedenlerle artan [Zn
2+

]i’ in ER stres gibi patolojik süreçlerin başlangıcında rol oynayabildiğini 

göstermektedir. Böylece, farklı nedenlerle kardiyomiyositlerde tek hücre düzeyinde Ca
2+

 ve Zn
2+

 

homeostazlarının değişmesi, kalbin uyarılma-kasılma çiftlenimini değiştirerek global kalp fonksiyon 

bozukluğuna neden olabileceğini işaret etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: ER stres, ER stres şaperon proteinleri, Zn
2+

 homeostazı, kardiyomiyosit. 

(Bu çalışma Tübitak SBAG-111S042 nolu proje tarafından desteklenmiştir) 

  



  Poster Bildirileri 
 

82 
 

 

 

Oksidatif Stresin Hücre Döngüsü Fazları Üzerindeki Etkileri 
 
Fulya DAL

1
, Handan AKÇAKAYA

1
, Sabiha TOK

1
, Suzan Adın ÇINAR

2
, Rüstem NURTEN

1
 

 
1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul 

2
İstanbul Üniversitesi, DETAE, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul  

Oksidatif stres, reaktif oksijen türleri (ROT), reaktif nitrojen türleri (RNS) gibi oksitleyici 

ajanların hücre içerisindeki artışı ya da antioksidatif savunma mekanizmalarıyla oksidanlar arasındaki 

dengenin bozulması olarak tanımlanır. Oksidatif stresin zararlı etkilerine karşın canlı organizmaların 

geliştirdiği mekanizmalar arasında temel ve indüklenebilen antioksidanlar, katalaz ve süperoksit 

dismutaz (SOD) gibi oksidan savunma enzimleri, DNA onarım enzimleri ve hücre döngüsü kontrol 

noktaları sayılabilir. Hücre döngüsü kontrol noktası yanıtı, zarar verici ajanlara maruz kaldıktan sonra 

hücre döngüsü işleyişindeki duraksama olarak tanımlanabilir. Bu geçici duraksama bir bakıma tekrar 

hücre döngüsüne girip mitozu tamamlamadan önce hücrelere özellikle DNA hasarını onarma için 

verilen bir zaman dilimi olarak düşünülebilir. Bu bilgilerin ışığında, oksidatif stresin etkilerinin farklı 

hücre döngüsü fazları üzerinde belirlenebilmesi için, mimozin ve genistein kullanılarak insan 

eritrolösemi hücre dizisi (K562) senkron hale getirildi. Senkron hücreler, reaktif oksijen türlerinden 

biri olan hidrojen peroksit (H2O2) aracılığı ile farklı derişim ve sürelerde oksidatif strese maruz 

bırakıldı. Hücrelerin mitokondri membran potansiyellerindeki (ΔΨm) değişiklikler hücre döngüsünün 

farklı fazlarında (G1, S ve G2/M) analiz edildi. Senkronize edildikten sonra oksidatif strese maruz 

bırakılmış hücrelerde apoptoz ve nekroz, anneksin V - PI boyama yöntemi kullanılarak akım sitometri 

analizleriyle belirlendi. Oksidatif strese maruz kalmış asenkron hücreler ile senkron hücreler 

arasındaki mitokondri membran potansiyelindeki değişiklikler gösterildi. Apoptotik ve nekrotik 

hücrelerin belirlendiği çalışmalarda, asenkron hücreler ile senkron hücrelerin boyanmamış hücre, 

yalnız anneksin V ile boyanmış, yalnız PI ile boyanmış ve hem anneksin V hem de PI ile boyanmış 

hücre oranları belirlendi. Her iki analiz sonuçları da değerlendirilerek hücrelerin oksidatif stresin 

etkilerine S fazında dirençli, G2/M fazında ise 500 µM ve artan H2O2 derişimlerinde duyarlı oldukları 

belirlendi.  

Anahtar Sözcükler: Oksidatif stres, hücre döngüsü, K562, apoptoz, nekroz. 
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Tip 2 Diabetes Mellitus (DM), kronik seyirli, genetik kökenli, klinik tablo ve patogenez 

açısından heterojen özelliklere sahip metabolizma hastalığıdır. Diyabetik nefropati Tip 2 DM'nin en 

sık görülen mikrovasküler komplikasyonudur. Son yıllarda diyabetik nefropati gelişimi ve 

ilerlemesindeki genetik yatkınlığı ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda anjiyotensin dönüştürücü 

enzimin (ACE) gen polimorfizminin rolü olduğu düşünülmüştür. ACE geni 26 ekson içeren 17. 

kromozomun uzun kolu üzerinde 21 kb boyutundadır. Intron 16'da gösterilen polimorfizm Alu 

parçasının olup olmaması ile insersiyon, delesyon şeklinde polimorfizm gösterir. Delesyon tipi 

polimorfizm için homozigot olan bireylerde (DD) en yüksek ACE aktivitesi tespit edilirken, insersiyon 

tipi polimorfizm için homozigot olan bireylerde (II) en düşük ACE aktivitesi tespit edilir. Diyabet 

komplikasyonlarının gelişmesinde makro ve mikroanjiyopatiler önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu 

anjiyopatiler içerisinde en büyük oranda koroner, renal ve retinal arterlerin etkilenmesi yer almaktadır. 

ACE, anjiyotensin II oluşumunu ve kinin katabolizmasını sağlayarak sistemik ve renal kan dolaşımı 

üzerinde etkili olmaktadır. ACE I/D polimorfizminin bu komplikasyonlardaki rolü birçok araştırmacı 

tarafından incelemeye alınmış, bazı çalışmalarda korelasyon bulunurken bazı çalışmalarda böyle bir 

ilişkinin varlığı gösterilememiştir. Biz bu çalışmamızda ACE I/D polimorfizmi ile diyabetik nefropati 

arasında ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Çalışmaya, 33 diyabetik nefropatisi olan ile 32 

diyabetik nefropatisi olmayan toplam 65 Tip 2 DM tanısı konmuş hasta ile 23 kontrol olmak üzere 

toplam 88 olgu alındı. Kan örnekleri EDTA’lı vakumlu tüplere alınıp, DNA’lar izole edildi. Elde 

edilen DNA’larla ACE/ID gen polimorfizmini belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 

gerçekleştirildi. PCR ürünleri %2’lİk agaroz jelde EtBr ile boyanıp elektroforezde yürütülerek 

transillüminatörde UV ışık altında incelenip polimorfizmler belirlendi. Çalışmamızda hasta 

grubundaki ACE I/D gen dağılımı DD=%30, ID=%53 ve II= %17 kontrol grubu DD=%35, ID=%44 

ve II= %21 ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Ayrıca 

Diyabetik nefropatisi olanlar ile olmayanlar birbiriyle karşılaştırıldığında yine anlamlı bir fark 

gözlenmedi. Sonuç olarak çalışma grubumuzda ACE gen polimorfizminin diyabetik nefropati ile 

ilişkisi olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Tip II Diabetes Mellitus, Diyabetik nefropati, ACE gen polimorfizmi. 
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Cep telefonu, Baz İstasyonu, Kablolu/kablosuz internet erişimi vb gibi kaynaklar şüphesiz sıkça 

karşılaştığımız Radyo Frekans (Radio Frequency - RF) kaynaklarındandır. Söz konusu iletişim amaçlı 

kullanılan RF kaynaklarına erişimin engellenmesi bazı durumlarda zorunludur. Çoğunlukla elektronik 

bir sistemle uzaktan bağlantının kurulmasının engellenmesi istenildiğinde güçlü vericiler kullanılır ki 

bu sayede etrafta aynı frekans bandında olan tüm yayınlar bozulur ve iletişim kesilir. Güçlü 

vericilerden biri ülkemizde de son yıllarda sıkça kullanılan ve karıştırıcı olarak bilinen Jammer’lardır. 

Jammerlar pano tipli, sırt çantası görünümünde veya araç üzerine kurulmuş biçimde, kullanım amacı 

ve yerine bağlı olarak farklı tiplerde olabilir. Kullandığı frekans aralığına bağlı olarak bir RF kaynağı 

olan karıştırıcılar önemli bir RF kaynağıdır. 2011 yılında IARC** tarafından beyin tümörü – cep 

telefonu ilişkisine dayalı olarak RF radyasyon 2B sınıfı karsinojen (olası kanser yapıcı) ilan 

edilmiştir. Bu çalışmada bir binada 102 adet pano tipli karıştırıcının bulunduğu ve binada yaklaşık yıl 

içerisinde 90 gün bulunma zorunluluğu bulunan kişilerin maruz kaldığı RF alan değerleri ölçülmüş ve 

mevcut ulusal ve uluslararası standartlarla karşılaştırılmıştır. Binada kullanılan karıştırıcıların çalıştığı 

frekans aralığı 2.7 GHz - 3 GHz aralığındadır. Dünyada bu frekans aralığında ICNIRP* tarafından 

belirlenen genel halk ve mesleki maruziyet standartları mevcutken ülkemizde mesleki maruziyet 

standartları henüz oluşturulmamıştır. Söz konusu binada bulunanların 90 gün boyunca hiç çıkmadan 

binada bulunma zorunlulukları göz önüne alındığında çalışanların yüksek RF EM alanlara kronik 

maruziyeti söz konusudur. EMR 300 ana ünitesi, jammer’ların çalışma frekansı göz önüne alınarak 

seçilen elektrik alan probu kullanılarak, RF bandında elektrik alan (E) ölçümü yapılmıştır. En yüksek 

RF elektrik alan değeri çalışma alanında jammer’ların önünde 35,26 V/M olarak ölçülmüştür. Binada 

kaydedilen ölçüm değerlerinden bazıları sırasıyla konaklama alanında yatak başlarına kurulu 

jammer’ların yatak baş seviyelerinde 26,53 V/m, 14,96 V/m, Oda baş seviyelerinde 24,57 V/m, 20,24 

V/m, çalışma alanlarında 30,75 V/m, 16,20 V/m, 14,28 V/m olarak kaydedilmiştir. Binanın genelinde 

kaydedilen 55 ölçüm noktasının 21’inde alan değerleri 10 V/M’nin üzerindedir. Bu ve benzeri 

maruziyetler ivedilikle gözden geçirilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Radyo Frekans, Jammer, Karıştırıcı, RF Maruziyeti, Elektromanyetik Alan 

Ölçümü. 

*ICNIRP: Uluslar arası Non – İyonizan Radyasyondan Korunma Komisyonu – International 

Commission on Non-ionizing Radiation Protection 

**IARC : Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı - International Agency for Research on Cancer 
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AMAÇ: Sıçanlarda oluşturulan deneysel oküler hipertansiyon modelinde selektif nötral 

sfingomiyelinaz (N-SMaz) inhibisyonunun, nitrit/nitrat düzeylerine, protein nitrasyonuna ve retinanın 

fizyolojik fonksiyonları üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. 

GEREÇ ve YÖNTEMLER: İntraoküler basınç (İOB) artışı, üç episkleral damarın tek taraflı 

koterizasyonuyla oluşturulmuştur. Opere edilmeyen diğer göz kontrol olarak kullanılmıştır. Sıçanlara 

6 hafta süresince intraperitoneal yoldan N-SMaz inhibitörü (GW4869; 1.25mg/kg/gün) veya 

dimetilsülfoksit (DMSO) verilmiş ve sıçanlar 6 deney grubuna ayrılmıştır. Bu gruplar; Kontrol 

(normal İOB), Kontrol+YİOB (yüksek İOB), GW (normal İOB+ GW4869 enjeksiyonu), GW+YİOB 

(yüksek İOB+GW4869 enjeksiyonu), DMSO (normal İOB+DMSO enjeksiyonu) ve DMSO+YİOB 

(yüksek İOB+DMSO enjeksiyonu) gruplarıdır. Tedavi sürelerinin bitiminde tüm deney gruplarının 

görsel uyarılma potansiyelleri (VEP) kaydedilmiş ve anestezi altında sıçanlar sakrifiye edilerek retina 

dokuları çıkarılmıştır. Retinada nitrotirozin seviyesi ELİSA yöntemiyle, N-SMaz aktivitesi ve 

nitrit/nitrat düzeyleri ise florometrik metodlarla ölçülmüştür. 

BULGULAR: İntraoküler basınç artışıyla tüm VEP bileşenlerinin latensleri (P1, N1, P2, N2, 

P3) uzamış, GW4869 tedavisiyle kontrol değerlerine dönmüştür. Artmış intraoküler basınç retinada N-

SMaz aktivitesinde kontrole göre anlamlı bir artışa sebep olmazken, GW4869 uygulaması retinadaki 

N-SMaz aktivitesinde anlamlı bir azalmaya sebep olmuştur. Oküler basınç artışı retinal protein 

nitrasyonunda ve nitrit/nitrat seviyelerinde belirgin bir artışa neden olmuş, GW4869 tedavisi ise bu 

artışı kontrol seviyelerine düşürmüştür. 

SONUÇ: Çalışmamızdan elde edilen bulgular oküler hipertansiyonda nitrozatif hasarın rol 

aldığını, N-SMaz inhibisyonunun nitrozatif stresi düşürerek oküler hipertansiyona karşı koruyucu etki 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Nötral Sfingomiyelinaz, Oküler Hipertansiyon, Nitrozatif Stres, Görsel Uyarılma 

Potansiyelleri. 

*Bu çalışma Tübitak (111S419) tarafından desteklenmiştir. 
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Deksametazon Uygulaması Normal ve Deksametazon İndüklü İntrauterin 

Büyüme Geriliği Olan Sıçan Plasentalarında PCNA, siklin-D3, p27 ve p57 
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İntrauterin büyüme geriliği (IUGR), yavruların doğum ağırlığının ve/veya doğum boyunun 

gestasyonel yaşına göre %10 daha az olması diye tanımlanır. Bilindiği gibi prematüre doğum riski 

olan kadınlara glukokortikoid verilerek embriyonun akciğerlerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Ancak 

bazı çalışmalarda fetal dönemde aşırı glukokortikoide maruz kalmanın başta büyüme geriliği olmak 

üzere ileriki yaşamda da pek çok hastalığa sebep olabileceği gösterilmiştir. Bu konuda fazla çalışma 

olmaması ve IUGR mekanizmalarının hala tam olarak bilinmemesi nedeniyle çalışmamızda hücre 

döngüsünde yer alan bazı proteinlerin dağılımları ve apoptosis incelenmiştir.  

Gebe sıçanlardan, her grupta 6 hayvan olmak üzere iki grup (kontrol ve deney (IUGR)) 

oluşturulmuştur. Deney grubu sıçanlarına 13. günde 100 µg/kg, 14-19. günlerde de 200 µg/kg 

deksametazon, kontrol grubu sıçanlarına ise salin enjekte edilmiştir. Hamileliğin 20. gününde sıçanlar 

kan örnekleri alınarak sakrifiye edilmiştir. Daha sonra sıçanlardan alınan plasentalar uygulanacak 

metotlara uygun şekilde hazırlanarak RT-PCR, immünohistokimya, western blot, TUNEL, 

glukokortikoid kiti ve geçirimli elektron mikroskopi çalışılmıştır. 

IUGR grubunda glukokortikoid seviyesi deksametazon enjeksiyonunundan 60 dakika sonra 

anlamlı derecede (p<0.001) yüksek olsa da enjeksiyondan 180 dakika sonra normal seviyede 

bulunmuştur. IUGR grubundaki embriyo ve plasenta ağırlıkları kontrole göre anlamlı derecede 

(p<0.005) düşük olmakla birlikte embriyo sayısının değişmediği izlenmiştir. RT-PCR, 

immünohistokimya ve western blot sonuçlarına göre PCNA dağılımı IUGR grubunda kontrol grubuna 

göre daha düşük bulunmuştur (p=0,041). Buna karşın IUGR grubunda kontrol grubuna göre siklin D3, 

p27 ve p57 dağılımları ve plasentalarındaki TUNEL pozitif hücre sayısının daha yüksek (p<0.001) 

olduğu saptanmıştır. Elektron mikroskobik gözlemler TUNEL sonuçlarıyla uyumlu çıkmıştır. IUGR 

plasentalarının spongiyotrofoblast ve labirint trofoblastlarında apoptotik hücre karakteristikleri 

gözlenmiştir. 

Gebelikteki glukokortikoid metabolizması ve deksametazonun plasental büyüme geriliğindeki 

mekanizması hala bilinmemektedir. Bu çalışma, deksametazon enjekte edilen IUGR sıçan 

plasentalarında proliferasyonun azaldığını ve apoptosisin arttığını göstermiştir. Sonuç olarak, 

prematüre düşük riski olan kadınlarda çok kullanıldığından, yan etkileri dikkate alındığında 

deksametazonla ilgili daha detaylı çalışmalara gereksinim vardır.  

Anahtar Sözcükler: Plasenta, intrauterin büyüme geriliği, sıçan, hücre döngüsü, apoptosis.  
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Aortik Oklüzyonla Oluşturulan İskemi-Reperfüzyonun Spinal Kord 

Hasarı, Sistemik Oksidatif Stres ve Pro-İnflamatuar Sitokinlere Etkisi 
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Amaç: Torasik ve torakoabdominal anevrizma ameliyatlarında aortun klempe edilmesiyle 

oluşan spinal kord iskemi-reperfüzyon (İ/R) hasarı ciddi ve öngörülemeyen komplikasyonlara neden 

olabilmektedir. Genel olarak iskemide reaktif oksijen türleri artmakta bu da çeşitli immün 

mediyatörlerin üretimini artırmaktadır. Bu çalışmada sıçanlarda geçici aortik oklüzyon ile oluşturulan 

İ/R sonucu spinal kord hasarı ve iskemiye bağlı oluşan sistemik oksidatif stres ve pro-inflamatuar 

sitokinlerdeki değişimin incelenmesi amaçlandı. 

Yöntem: Sıçanlar 2 gruba ayrıldı: İ/R grubunda aortik oklüzyon oluşturuldu; Kontrol grubunda 

aortik oklüzyon oluşturulmadı. İ/R grubunda abdominal aort, sol renal arter ile aortik bifürkasyon 

arasından 45 dk. süreyle klempe edilerek iskemi oluşturuldu. Postoperatif 48. saatte nörolojik durumu 

Tarlov skalasına göre değerlendirilip, spinal kord ileti hızı ölçümü yapıldı. Eritrosit superoksit 

dismutaz (SOD), katalaz (CAT) aktivitesi ve plazma malondialdehit (MDA), serum tümör nekroz 

faktör-α (TNF-α), interlokin-1β (IL-1β) ve interlokin-6 (IL-6) seviyelerindeki değişimin incelenmesi 

için kalpten kan alındı. Sonra spinal kord histopatolojik inceleme için çıkartıldı. 

Bulgular: Kontrol grubundaki hayvanlar normal nörolojik fonksiyon gösterirken, İ/R grubunda 

postoperatif 48. saatte Tarlov skorunda anlamlı bir düşüş görüldü (p<0.05). İ/R grubunda spinal kord 

ileti hızı da kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Spinal kordun 

histopatolojik incelemesinde İ/R grubunda canlı nöron sayısı ve inflamasyon skorunda kontrol 

grubuna göre anlamlı farklılıklar olduğu gözlendi (p<0.05). Plazma MDA seviyesi ve eritrosit 

antioksidan enzim aktivitesi (SOD ve CAT) İ/R grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). 

Serum IL-1β, TNF-α ve IL-6 seviyeleri İ/R grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek 

bulundu (p<0.05). 

Sonuç: Aortun klempe edilmesiyle iskemi-reperfüzyona bağlı spinal kord dokusunda ciddi 

hasar oluşabilmektedir. İ/R grubunun spinal kordunda canlı nöron sayısında azalma ve inflamasyon 

görülmesi, tarlov skorunda düşüş ve spinal kord ileti hızının düşmesi hasarın hem gri hem de beyaz 

madde de oluştuğunu düşündürmektedir. İ/R grubunda MDA ve eritrosit antioksidan enzim 

aktivitesindeki anlamlı artış İ/R sonucunda reaktif oksijen türlerinin arttığını göstermektedir. Pro-

inflamatuar sitokinlerin İ/R grubunda artması aortik oklüzyonun sistemik inflamatuar cevabı 

tetiklediğini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Spinal Kord, İskemi-Reperfüzyon, Spinal Kord İleti Hızı, Reaktif Oksijen 

Türleri, Sitokinler. 
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Kanser Kök Hücrelerinde Nitrik Oksit Değişimi 
 
Leman YALÇINTEPE GÜNEŞTUTAR 

 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa-İstanbul 

Birçok tümörde fonksiyonel ve yapısal seviyelerde gözlemlenen hücresel heterojenlik, normal 

dokuların kendi hücresel organizasyonlarına da benzemektedir. Tümörlerin normal dokulara olan bu 

benzerliği, kanser araştırmalarında gelişimsel biyolojinin klasik görüş ve kurallarını kullanabilir 

hale getirmektedir. Kanser kök hücre (CSC) modelinde, bu küçük bir alt grup hücre grubu (CSC), 

tümörü geliştirmekte ve metastaza sebep olabilmektedir. Tümör oluşumunu başlatan bu CSC’ler, 

normal kök hücreler ile benzer özelliklere sahip olduklarından dolayı her iki grup için de benzer 

izolasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, BALB/C fareler kullanılarak bir kanser 

modeli oluşturulup ve bu farelerden alınan kemik iliği örneklerinden fenotipik özelliklerine göre 

kök hücre izolasyonu yapılmıştır. Ehrlich asit hücreleri verilen ve verilmeyen BALB/c farelerden 

alınan kemik iliği hücreleri, öncelikle Lin
-
ALDH

bright
 enzim aktivitelerine boyanıp daha sonra bu 

hücrelerin aynı zamanda kök hücre yüzey belirteçleri olan Sca-1, c-Kit ve CD38 ekspresyonlarına 

göre analiz edilip seçilmiştir. Bu analizin sonunda, hematopoetik kök hücre olarak kesimlenen 

hücrelerin tümör oluşum sürecine bağlı olarak bu özelliklerinde nitrik oksit miktarları tayin 

edilmiştir. Sonuçlara göre, nitrik oksit miktarı kanser kök hücre olduğu düşünülen grupta en yüksek 

bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Kök hücre, kanser kök hücre, nitrik oksit, aldehit dehidrogenaz aktivitesi. 
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Nikotinin MCF-7 ve Kanser Kök Hücreleri Üzerine Etkisi 
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Meme kanseri,  akciğer kanserinden sonra dünyada görülme sıkılığı en yüksek olan kanser 

türüdür. Kanserin tümör dokusundan oluşan kök veya öncül hücreler tarafından geliştiği kanser kök 

hücre hipotezi ile öne sürülmektedir. Kanser tedavi yöntemleri için yapılan birçok bilimsel çalışma 

“kanser kök hücreleri” alanına yönelmiştir. Epidemiyolojik çalışmalar, meme kanser risk artımının 

sigara içimi ile ilişkili olduğunu öngörmektedir. Sigara 4000’in üzerinde komponent içermektedir. Bu 

komponentlerin içerisinde en önemli etkiyi nikotin göstermektedir. Sigaranın, bağımlılık yapan 

bileşeni olan nikotinin, tümör gelişimi üzerine, hücre proliferasyonunu arttırıp kontrollü hücre 

ölümünü (apoptoz) bozmak sureti ile doğrudan etkileri olduğuna dair kanıtlar gün geçtikçe 

artmaktadır. Nikotin, kanser hücrelerinde mutasyon oranlarını ve genetik değişiklikleri arttırmakta ve 

çok daha agresif hücre popülasyonlarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, nikotinin MCF-

7 meme kanser hücreleri ve bu hücre soyuna ait kanser kök hücreleri üzerine etkileri incelenmiştir. 

MCF-7 meme kanser hücreleri farklı nikotin derişimlerinde hücre kültürü ortamında inkübe edilmiştir. 

Nikotinin, MCF-7 hücrelerine migrasyonunu SEM (taramalı elektron mikroskobu) ve CD44+/CD24- 

kanser kök hücre sayısını doza bağımlı stimüle ettiği flow sitometre analizi ile belirlenmiştir. Ayrıca 

nikotin uygulanan MCF-7 meme kanseri hücrelerinde morfojik yapının nikotin konsantrasyon artışıyla 

doğru paralellikte bozularak yuvarlak forma dönüştüğü ve çaplarının küçüldüğü floresan mikroskop ve 

hücre XR canlılık analizatörü ile gözlemlenmiştir. Sonuç olarak yapmış olduğumuz bu çalışma, kanser 

sürecinde sigara kullanımının veya sigarayı bırakmak amacıyla nikotin sakızı ve pastili gibi uzun süre 

ağızdan nikotin alımının kanser hücrelerinin mobil hale geçmesinde etken olduğunu; hastalığın 

ilerlemesinde ve yeniden ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Meme kanseri hücre soyu MCF-7, kanser kök hücresi, migrasyon, aktin. 
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Meme Kanseri Hücrelerinde Cep Telefonu (900 MHz) Frekansındaki 

Elektromanyetik Radyasyonun Oksidatif Stres, Mitokondriyal 

Depolarizasyon ve Apoptozis Değerleri Üzerine Etkisi ve Selenyumun Rolü 
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Cep telefonu kaynaklı elektromanyetik radyasyona (EMR) maruz kalma serbest oksijen 

radikallerini, apoptozisi ve mitokondriyal depolarizasyonu artırarak biyolojik sistemleri etkileyebilir. 

Fakat, selenyum kanserde bu olumsuz etkileri azaltabilir. Çalışmada MDA-MB-231 insan meme 

kanseri hücre hattında, 900 MHz radyasyonun antioksidan redoks sistemi, apoptozis ve mitokondriyal 

depolarizasyon üzerindeki etkileri incelendi. 

Kanser hücre kültürleri kontrol, selenyum, EMR ve EMR + Se olarak dört gruba ayrıldı. Se ve 

EMR + Se hücre grupları 30 dakika 200 nM sodyum selenit ile inkübe edildi. EMR gruplarında, 

hücreler bir saat 900 MHz EMR maruz bırakıldı. Örnekler maruziyet sonrası hemen analiz edildi. 

Sitozolik reaktif oksijen türlerinin üretimi, mitokondriyal depolarizasyon, apoptozis, kaspaz-3 

ve kaspaz-9 değerleri kontrol grubuna göre EMR gruplarında daha yüksekti. Bununla birlikte, bu 

değerlerin selenyum inkübasyonu ile azaldığı izlendi. Dört grupta hücre canlılığı değerleri arasında 

fark görülmedi. 

Sonuç olarak, insan meme kanseri hücrelerinin 900 MHz EMR maruziyeti oksidatif stres ve 

mitokondriyal depolarizasyon yoluyla apoptozise neden olduğu ve selenyum inkübasyonunun 

apoptozis, oksidatif stres ve mitokondriyal depolarizasyona karşı olumlu etkilerinin olduğu 

gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Cep telefonu, Oksidatif stres, Apoptozis, Mitokondriyal depolarizasyon, Meme 

kanseri. 
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan cep telefonlarının kullanımı, yüksek gerilim hatlarının 

şehirlerin içinde kalması, elektromanyetik ışıma üreten cihazların artan sıklıkla kullanılması ve 

ultraviyole maruziyetindeki artışlar sonucu iyonize olmayan elektromanyetik ışınlara maruz kalma 

oranları da artmaktadır. Bu çalışmada Adnan Menderes Üniversitesi Merkez kampüsünde eğitim gören 

Tıp Fakültesi 1. sınıf ve Aydın Sağlık Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencileri arasında iyonize 

olmayan radyasyona maruziyete ilişkin bilgi düzeyleri ile merkez kampüsteki elektromanyetik alan ve 

mikrodalga radyasyon değerlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Bir hafta boyunca (sabah ve akşam) öğrencilerimizin sıklıkla bulunduğu alanlarda ve merkez 

kampüs içinde rastgele seçilen 10 noktada elektromanyetik alan (Sypris gaussmeter, ABD) ve 

mikrodalga radyasyon (EMR-300, Almanya) değerleri ölçülmüştür. Öğrencilere çok düşük frekanslı 

elektromanyetik (EM) dalgalar, mikrodalgalar ve ultraviyolenin sorgulandığı anket uygulanmıştır. 

Ankete 234 öğrenci (127 kız, 107 erkek) katılmıştır. Katılımcıların %49’u evinin yüksek gerilim 

hattına (YGH) olan mesafeyi bilmediğini, %8’ü evinin YGH olan uzaklığının 20m’den yakın 

olduğunu, %85’i YGH insan sağlığına zararlı olduğunu söylemiştir. Ankete katılanların %17’si 

elektrikli cihazların bulunduğu ortamda 16 saatten fazla zaman harcadığını, %17’si bilgisayar ekranı 

önünde günde 3-8 saat geçirdiğini belirtmiştir. 105 kişi cep telefonu ile 1 saatten fazla konuştuğunu, 

211 kişi cep telefonunun insan sağlığına zararlı olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %35’i yazın hiç 

güneş kremi kullanmadığını, %34’ü günde sadece bir kez kullandığını, %18’i daha önce güneşe 

maruziyete bağlı sağlık problemi yaşadıklarını ve %25’i ultraviyoleden korunma ile ilgili bilgileri 

hekimlerden sağlayabileceğini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin bulunduğu alanlarda kaydedilen EM alan değeri ortalama 0,08±0,02 mG, 

mikrodalga radyasyon (MR) değeri ortalama 0,037±0,01 V/m; merkez kampüsteki rastgele seçilen 10 

noktadaki ortalama EM alan değeri 0,16±0,01 mG, MR değeri ise 0,12±0,01 V/m bulunmuştur. 

Sonuç olarak merkez kampüsümüzde ölçüm değerlerimizin maksimum sınır değerlerinin altında 

olduğu belirlenmiştir. Buna karşın sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin iyonize olmayan radyasyon 

ve etkileri konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile iyonize olmayan 

radyasyon konusunda katılımcılar arasında bir farkındalık yaratıldığı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: İyonize olmayan radyasyon, Cep telefonu, Baz istasyonu, Yüksek Gerilim Hattı, 

UV ışınlar. 
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Sigara İçiminin Kan Vizkositesi ile Pulmoner Akım Üzerine Etkisi 

Meltem ERCAN
1
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1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul  

2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul 

3
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) sigara içimine bağlı olarak gelişen ve dokudaki 

oksijenlenmeyi bozan sinsi bir süreçtir. Kan akışının belirlenmesi KOAH’ta erken tanı açısından önem 

taşımaktadır. Çalışmadaki amacımız; henüz klinik olarak KOAH tablosu oluşmamış sigara içen 

bireylerde, kan viskozitesi (KV) ve pulmoner akım hızı (PAH) arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesidir. 

Çalışmamız sigara içimini bırakmış (Grup 1, n=40), en az 10 p/yıl sigara içmiş (Grup 2, n=34), 

sigara içmeyenler (Grup 3, n=40) olarak gruplandırıldı. Bireyler biyokimyasal parametreler, tam kan 

sayımı, KV, PAH, Pulmoner Arter Basıncı (PAB) ve Sağ Ventriküler Sistolik Basınç (SVSB) 

açısından değerlendirildi. Kan viskoziteleri Brookfield LVDVIII cihazı yardımıyla 37°C’de 3 farklı 

kayma hızında ölçüldü (23, 115.2 , 230 s
-1

). PAH, PAB, SVSB değerleri ekokardiyografik olarak 

incelendi (E Sante MY Lab 60, 2,5 MHz ). Gruplar arası istatistiksel değerlendirmeler One Way 

Anova testi ile yapıldı ve değişkenlere Pearson Korelasyon analizi uygulandı. Değerler ortalama±SD 

olarak verildi. 

23 s
-1

 kayma hızında ölçülen KV değerleri Grup 2’de Grup 3’e göre anlamlı olarak yüksek 

bulundu (p < 0.01). KV değerleri 230 s
-1

 kayma hızında Grup 1’de Grup 3’e göre anlamlı olarak 

yüksek bulundu (p < 0.001). Grup 2 ve Grup 3 arasında ise KV açısından aynı kayma hızında anlamlı 

farklılık gözlendi (p < 0.01). Grup 1 PAH değerleri, Grup 2 (p < 0.01) ve Grup 3 (p < 0.001) değerleri 

ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu. 

Sonuç olarak; KOAH tanısı almamış sigara içen bireylerde KV ve PAH’daki değişim risk 

değerlendirmesinde ve takip edilmesinde etkili bir non-invaziv metot olarak, erken tanı açısından 

önem taşımaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kan viskozitesi, Pulmoner kan akım hızı, Pulmoner arter basıncı, Sigara içimi. 
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1.8 GHz Mikrodalga Radyasyonun Burkitt Lenfoma (Raji) Hücrelerinde 

Apoptotik Aktivite ve Bcl-2 Gen Ekspresyon Düzeyine Etkisi 
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Cep telefonu kullanımının yaygınlaşması bu cihazlardan yayılan MW radyasyonun sağlık 

etkileri konusuna ilgiyi de beraberinde getirmiştir. Yapılan bilimsel çalışmalarda MW radyasyonun 

biyolojik etkileri moleküler ve hücresel düzeyde ortaya konulmuştur. MW radyasyonun DNA kırığı, 

kalsiyum salınımı, proliferasyon inhibisyonu ve apoptozisde artışa neden olduğu rapor edilmiştir. 

Çalışmamızda 1.8 GHz frekansındaki GSM modülayonlu Mikrodalga (MW) Radyasyon 

uygulamasının Burkitt Lenfoma (Raji) hücrelerinde apoptozisi indükleyip indüklemediği ve anti-

apoptotik proteinlerden olan Bcl-2’nin gen ekspresyon düzeyinin MW radyasyon tarafından nasıl 

etkilendiği araştırılmıştır. Hücrelerin apoptozis düzeyindeki olası değişimler Annexin-V-PI boyaması 

yapılarak flow-sitometrik olarak değerlendirilmiştir. Bcl-2 gen ekspresyon düzeyleri ise Real-Time 

PCR yöntemiyle analiz edilmiştir. MW grubu hücreleri 24 saat boyunca CO2’li etüv içersinde 37 

°C’de 1.8 GHz frekansında ve 0.35 W/kg SAR değerindeki MW radyasyona maruz bırakılmışlardır. 

Kontrol hücrelerine ise herhangi bir MW radyasyon uygulaması yapılmamıştır. İstatistiksel 

değerlendirmeler için Statistical Programme Software System (SPSS) 13.0 programı kullanılmıştır. 

Sonuçlar ortalama ± Standart Deviasyon (SD) olarak elde edilip, p<0.05 olan değerler anlamlı kabul 

edilmiştir. 24 saat boyunca 1.8 GHz MW radyasyona maruz kalan Annexin-V pozitif burkitt hücre 

sayısının MW’ye maruz kalmayan kontrol grubu hücreleri Annexin-V pozitif hücre sayısına kıyasla 

istatiksel olarak daha fazla olduğu görülmüştür (p<0.05). MW grubu hücreleri Bcl-2 gen ekspresyon 

düzeyleri ise istatiksel olarak anlamlı bir şekilde azalmıştır (p<0.05). Bu sonuçlar 1.8 GHz 

frekansındaki MW radyasyon uygulamasının apoptotik hücre ölümüne neden olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Mikrodalga radyasyon, apoptozis, gen ekspresyonu, Annexin-V, Bcl-2. 
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Sigara İçen ve İçmeyen Erkekler Arasında Enos-İntron 4 A/B Polimorfizmi 

ve Serum eNOS Seviyeleri Bakımından İncelenmesi 
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1
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Amaç: Nitrik oksit (NO), damar endotelinde, endotelyal nitrik oksit sentetaz (eNOS) enzimi 

tarafından L-arginin aminoasitinden sentezlenen bir proteindir ve vasküler düz kas gevşetici etkisi ile 

endotele bağımlı vazodilatasyonun ana düzenleyicisidir. Nitrik oksit difüzyonla damar düz kas 

hücrelerine geçerek guanil siklazı stimüle eder ve cGMP (cyclic guanosine 3',5'-monophosphate) 

sentezini artırır. Artan cGMP vasküler düz kas gevşemesine ve vazodilatasyonuna neden olur. 

Çalışmada ki amacımız sigara içen sağlıklı erkekler ile içmeyen sağlıklı erkek bireyleri Endotelyal 

Nitrik Oksit Sentetaz (eNOS) gen –intron 4 a/b polimorfizmi- bakımından araştırmak ve Serum eNOS 

seviyelerinin damar hastalıkları bakımından bir risk faktörü olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya Sigara içen sağlıklı 50 erkek birey ile içmeyen sağlıklı 50 

erkek birey olmak üzere toplam 100 sağlıklı kişi dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerden 

EDTA’lı kanları alınarak genomik DNA elde edilmiştir. Serum eNOS seviyeleri için düz kuru tüplere 

alınmış kanlar alınarak serum elde edilmiştir. Bu çalışmada eNOS geninin intron 4’deki değişken 

tekrarlayan dizi polimorfizmleri (VNTR intron 4) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile serum eNOS 

seviyeleri de ELISA yöntemi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan sigara içen sağlıklı 50 erkek birey ile içmeyen sağlıklı 50 erkek 

birey olmak üzere toplam 100 sağlıklı kişinin eNOS intron 4 a/b genotipi bakımından incelendiğinde 

aa, ab ve bb genotipleri arasinda statistiksel bir fark bulunamıştır. Serum eNOS seviyeleri arasındaki 

fark incelendiğinde ise sigara içenlerde eNOS seviyesinin anlamlı şekilde azaldığı gösterilmiştir. 

Sonuç: Çalışılan küçük ölçekli bu çalışma 300 kişi ile yapılan büyük bir çalışmanın bir parçası 

olup ilk bulgularımızdır. Sigara içen kişilerde eNOS azalmasının damar sertliğine sebep olma riski 

bakımından belirleyici olabilecek kişisel faktörlerden biri olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Sigara, eNOS, Polimorfizm, İntron 4 a/b 
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Sayısal Vokal Animasyon 
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İnsan sesi lineer olmayan dinamik bir sistemde üretilir ve doğallığını da bu özelliğinden alır. 

Sinüzoidal dalgadan oluşan basit bir ton sıkıcıdır. Birden çok sinüzoidal dalgadan oluşan periyodik 

dalgaların oluşturduğu karmaşık bir tondaki ses doğal da değildir. Doğal olan ve heyecan veren ses, 

içinde gürültü olan ancak bu gürültülü ve lineer olmayan bir bakıma kaotik dinamizmi son derece 

etkin ve ekonomik kullanan sestir. 

Ses kısıklıklarının değerlendirilmesinde ise lineer olmayan sürecin artışı, kaotik özelliklerin 

baskın hale gelişi matematiksel olarak gürültünün karşılığıdır. Buna göre ses kısıklığının derecesi 

spektrogramda harmonik içeriğin ne kadarının gürültü tarafından işgal edildiği ile değerlendirilebilir. 

Gürültü, sesteki formant yapıyı olumsuz etkiler ve sinyaldeki akustik enformasyonu bozar. 

Gürültüyü değerlendirerek ses kısıklığının derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırmalar uzun 

süredir yapılmaktadır. Ancak, kişinin gürültüsüz olası sesini belirlemeye yönelik bir çalışmaya 

literatürde rastlanmamıştır. 

Bu araştırmanın amacı, kaydedilen sesin matematiksel özellikleri kullanılarak dijital ortamda 

gürültüden arındırılmış, ancak gerçek sesin formant özelliklerini yansıtan sesin yeniden üretilmesidir. 

Bu sayede ses kısıklığı olan bir hastanın patoloji olmadan sesinin neye benzeyebileceği 

öngörülebilecektir. Bu durum plastik cerrahi öncesi kişinin yeni yüzünün nasıl olacağının kişiye 

önceden bilgisayar ortamında gösterilmesine benzetilebilir. 

Bu amaçla Dasylab programı kullanılarak bir yazılım hazırlanmıştır. Bu yazılım kullanılarak bir 

mikrofon aracılığıyla alınan insan sesi sayısallaştırılmış, daha sonra Fast Fourier Transformu ile 

frekans bileşenlerine ayrılmış ve 50 Hz ile 6450 Hz arasındaki frekanslarda 50 Hz aralıklar ile her 

aralıktaki 128 farklı maksimum şiddet ve ona karşılık gelen frekans değeri ölçülmüştür. Daha sonra 

elde edilen maksimum şiddet ve frekans değerleri ile 128 adet sinüs üretecinin frekansı ve genliği 

ayarlanmış ve tüm sinyaller toplanarak tek bir çıkış elde edilmiştir. Yazılım bu işlemi birkaç saniyelik 

gecikme ile sürekli yapabilmektedir. 

Böylece mikrofondan alınan sesin aslına sadık kalınarak ve sesin formant yapısı bozulmadan, 

gürültüden arındırılarak tekrar yapay olarak üretilebilmiştir. Ses kısıklığı sorunu olan hastalarda 

deneysel amaçlı uygulanmaya başlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Ses, ses kısıklığı, formant, Fast Fourier Transformu. 
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Tıbbi Amaçlı Kullanılan Çeşitli Damla Ayar Setlerinin Ölçümlenmesi 

(Kalibrasyonu) 
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İntravenöz olarak verilen sıvıların hacminin ayarlanabilmesi için serum setine takılan damla 

ayar setleri ucuz ve basit olmaları nedeniyle çoğu zaman tercih edilir ve kullanılır. Böylece hastaya bir 

saat boyunca verilecek sıvı miktarı kontrol altında tutulup ayarlanmaya çalışılır. Bu araştırmada tıbbi 

amaçlı kullanılan ve “Polyflow, Doziflow, Flowmeter” olarak da adlandırılan çeşitli damla ayar 

setlerinin ölçümlenmesi (kalibrasyonu) yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

Bu amaçla 138 cm yüksekliğe asılmış ve içinde 1/2 litre %0,9 NaCl bulunan bir serum şişesine 

serum seti ve ölçüm yapmak için her markadan 10 adet olmak üzere çeşitli markalarda damla ayar seti 

takıldı. Serum setinin damlanın düştüğü kısmı üzerine, düşen ardışık damlalar arasındaki süreleri 

ölçmek amacıyla bir LED (ışık veren diyot) ile bir fototransistör karşılıklı olarak yerleştirildi ve düşen 

damlaların ışığı keserek elektriksel uyarılar oluşturması sağlandı. Oluşan uyarılar bilgisayarın ses kartı 

girişine bağlanarak Dasylab (Versiyon 8.04) programında hazırlanan bir yazılım ile 48 Khz frekansta 

örneklendi ve 41,6 mikro saniye çözünürlükte süre ölçümü yapılarak her damla için ölçülen süre 

bilgisayar ortamında kayıt altına alındı. Çeşitli markalardaki damla ayar setlerinin her ayar 

kademesinden 44 adet damla arası süre ölçüldü. Kullanılan sıvının viskozitesi düşük olduğu için 20 

damlanın 1 ml olduğu kabul edilerek damla ayar setindeki her kademe için hesap yapıldı ve üzerindeki 

işaretlenmiş ayardan sapma yüzdeleri hesaplandı. 

Piyasada mevcut çeşitli markalardaki damla ayar setlerinin hata oranlarının yüksek olduğu 

görüldü ve hasta üzerinde kullanıldığı durumlarda damla sayısının ayrıca sayılmasının gerekli olduğu 

sonucuna varıldı. 

Anahtar Sözcükler: Damla ayar seti, serum seti, intravenöz sıvı, süre ölçümü, fototransistör. 
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Kükürt Dioksit (SO2) Türevinin Kardiyomiyositlerde Adrenerjik Uyarımla 

Oluşturulan Elektrofizyolojik Değişiklikler Üzerine Koruyucu Etkilerinin 

İncelenmesi 

Nazmi YARAŞ, Semir ÖZDEMİR, Uğur DALAMAN, Nihal ÖZTÜRK, Yusuf OLGAR 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya 

SO2 molekülü uzun yıllardır toksik bir madde olarak bilinmesine karşın son zamanlarda endojen 

üretiminin gösterilmesiyle birlikte fizyolojik sinyal molekülü olarak görev alabileceği düşüncesi 

doğmuştur. Buna karşın yapılan çalışmalarda elektrofizyolojik veya mekanik olarak net bir 

gazotransmitter etkisi gösterilememiştir. Literatürde isoproterenol ile oluşturulan hipertrofinin SO2 

donorü ile histolojik boyutta engellendiği dolayısıyla SO2’nin hipertrofik süreçlerde rol alma olasılığı 

öne sürülmüştür. Bu çalışmayla aksiyon potansiyeli ve çeşitli K
+
 akımları üzerine SO2 türevi olan 

metabisulfitin isoproterenol ile oluşturulan kardiyak hasarda etkilerinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada sıçanlara 7 gün boyunca subdermal isoproterenol (20 mg.kg
-1

.gün
-1

) uygulanıp 

adrenerjik uyarım sağlanarak kardiyak hasar (hipertrofi) oluşturulmuştur. Kardiyak hasar oluşturulan 

diğer bir gruba ise isoproterenol ile birlikte SO2 donörü metabisulfit (45 mg.kg
-1

.gün
-1

) intragastric 

yolla uygulanmıştır. 

Kontrol ve deney gruplarının kalp ağırlıkları ölçülerek vücut ağırlığına oranlanmış ve 

hipertrofik indeks oluşturulmuştur. Sadece isoproterenol uygulanan grupta (6.69±0.41 mg/kg vücut 

ağırlığı) kalbin adrenerjik uyarı sonucu kontrol grubuna (3.94±0.12 mg/kg) göre beklendiği gibi aşırı 

büyüdüğü, buna karşın metabisulfit tedavisinin (4.27±0.32mg/kg) bu artışı engellediği görülmüştür. 

Ayrıca, enzimatik yolla elde edilen kardiyomiyositlerde, voltaj kenetleme tekniği kullanılarak çeşitli 

potasyum kanal akımları (IK1, Ito ve Iss) ve akım kenetleme tekniği ile aksiyon potansiyel (AP) 

incelenmiştir. K
+
 akımları üzerinde metabisülfitin bir etkisi gözlenmemiştir. Kardiyomiyosit AP’leri 

incelendiğinde isoproterenol ile oluşturulan kardiyak hasar modelinde AP süresinin önemli oranda 

uzadığı görülmektedir. Bununla birlikte dinlenim zar potansiyellerinde bir değişim olmadığı ortaya 

konmuştur. SO
2
 uygulamasının AP’de gözlenen uzamayı büyük oranda azalttığı bulunmuştur. 

Sonuç olarak, aşırı adrenerjik uyarımla oluşturulan hipertrofi modelinde gözlenen aritmik 

durumların SO
2
 türevi uygulaması ile ortadan kaldırılabileceği düşüncesini doğurmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kükürt Dioksit, Kardiyomiyosit, Hipertrofi, Aksiyon Potansiyeli, Potasyum 

Akımları, Voltaj-Akım Kenetleme. 

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenmiştir. 
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Magnezyum Tedavisinin Deneysel Hipertansiyonun Sıçan Ventrikül 

Miyositlerinde Oluşturduğu Elektriksel Değişiklikler Üzerine Etkisi 

Nihal ÖZTÜRK, Yusuf OLĞAR, Semir ÖZDEMİR 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya 

Epidemiyolojik ve deneysel çalışmalar magnezyum (Mg
2+

) eksikliğinin kardiyovasküler 

hastalıklar ve hipertansiyon gelişiminde önemli bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir. 

Ekstrasellüler ve/veya intrasellüler serbest Mg
2+

 seviyelerindeki bir değişiklik kardiyak uyarılma, 

vasküler tonus ve kasılma değişikliklerine neden olmaktadır. Mg
2+

, kan basıncının regülasyonunda 

fizyolojik bir role sahiptir ve Mg
2+

 seviyesindeki değişimler hipertansiyonda patofizyolojik süreçlere 

katkıda bulunur. Bu nedenle çalışmamızda kardiyak miyositlerde hipertansiyona bağlı olarak meydana 

gelen elektriksel ve biyokimyasal değişiklikler belirlenerek, uzun süreli Mg
2+

 tedavisinin terapötik 

potansiyelinin kapsamlı şekilde araştırılması hedeflenmiştir. 

Deneylerde Wistar türü 8 haftalık erkek sıçanlardan Kontrol (K), Hipertansif (HT), Mg tedavisi 

alan (Mg), Mg tedavisi alan hipertansif (HT-Mg) olmak üzere dört grup oluşturulmuştur. 

Hipertansiyon, nitrik oksit sentaz blokörü L-NAME kullanılarak oluşturulmuş ve 40 mg/kg/gün 

dozunda 6 hafta boyunca içme suyu ile verilmiştir. Mg tedavisi alan gruplar 6 hafta boyunca 1 g/kg 

dozunda MgO içeren yem ile beslenmiştir. Elektrofizyolojik değişimleri belirlemek için aksiyon 

potansiyeli ve potasyum akım kayıtları alınmıştır. Ayrıca, nitrit/nitrat, protein karbonil ve 

okside/redükte glutatyon (GSH/GSSG) seviyelerine bakılmıştır. 

Magnezyum tedavisi kan basıncı değerlerini kontrol seviyelerine çekmiştir (p<0.001). HT ve 

Mg gruplarında aksiyon potansiyeli süresi kontrole göre uzamıştır. HT-Mg grubunda ise bu süre 

kısalmış, ancak normal seviyelere dönmemiştir. Hipertansif grupta K+ akımları azalırken (p<0.05) 

HT-Mg grubunda akım değerleri kontrol seviyelerine dönmüştür (p<0.05). Nitrit/nitrat seviyeleri HT 

grubunda beklendiği gibi düşmüştür fakat anlamlı düzeyde değildir. GSH/GSSG oranı HT grubunda 

K’ya göre azalmıştır (P<0.01), ancak Mg tedavisi antioksidan kapasite değişiminde etkili olmamıştır. 

Hipertansif grupta K grubuna göre protein oksidasyonu oldukça yüksektir (p<0.001) ve Mg tedavisi 

protein oksidayonunu azaltmıştır. 

Sonuçta Mg
2+ 

tedavisinin kan basıncını regüle ettiği ve hipertansiyonun kalpte sebep olduğu 

elektriksel ve biyokimyasal değişiklikler üzerine iyileştirici etkisi olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, Mg, AP, K+ akımı, protein oksidasyonu, antioksidan kapasite. 
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Oksaliplatin ve Sisplatinin Siyatik Sinir Bileşik Aksiyon Potansiyeli 

Parametrelerine Etkisi 
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Günümüzde yaygın olarak kullanılan kemoterapik ajanlardan sisplatin (SİS) ve oksaliplatinin 

(OKS) sıçan izole siyatik sinirinin iletim ve uyarılabilirlik parametreleri üzerinde oluşturduğu etkiler 

karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. 

Deneylerde Wistar albino türü erkek sıçanlar, kontrol (KON), oksaliplatin (OKS) ve sisplatin 

(SİS) olmak üzere üç gruba ayrıldıktan sonra 8 hafta süresince OKS grubuna 8 mg/kg/hafta 

oksaliplatin, SİS grubuna 4 mg/kg/hafta sisplatin verilirken KON grubuna serum fizyolojik 

enjeksiyonu yapıldı. 

Tüm gruplara ait sıçanlardan siyatik siniri izole edilerek bileşik aksiyon potansiyeli (BAP) 

kayıtları alınmak üzere “suction” kayıt sistemi fizyolojik koşulların sağlandığı (37 °C, pH=7,4) izole 

organ banyosuna alındı ve proksimal tarafından 0,1 ms süreli izole puls uyaran ile uyarılarak, distal 

ucundan “suction” pipeti ile BAP kayıtları alındı. Kayıtlar sırasında uyarılabilirlik parametrelerinden 

Reobaz, kronaksi değerleri belirlenirken, BAP kayıtlarından alan (mV.ms), maksimum depolarizasyon 

değeri (MD, mV), BAP başlangıcı için iletim hızları (ƲBAP, m/s) ve maksimum türev değerine 

ulaşma süresi (tVmax, ms) parametreleri belirlendi. 

OKS grubu BAP genliğinde ve zamansal biçiminde önemli değişimler gözlenmezken SİS grubu 

BAP genliğinin önemli derecede baskılandığı ve süresinin kısaldığı görülmüştür. SİS grubu ortalama 

BAP alanında ve MD değerinde anlamlı (p<0,05) azalma gözlenirken OKS grubu için anlamlı bir 

değişim gözlenmemiştir. Her iki grup ortalama ƲBAP ve tVmax değerleri ile reobaz ve kronaksi 

parametrelerinde de anlamlı değişim gözlenmemiştir. 

Elde edilen tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde sisplatin ve oksaliplatinin belirtilen doz 

değerlerinin, hızlı ileten liflerin iletim ve uyarılabilirlik parametrelerinde anlamlı değişimlere neden 

olmadığı, bununla birlikte yalnızca sisplatinin orta ve yavaş ileten lif gruplarının iletiminin tamamen 

blokajına ve uyarılabilirlik parametrelerinin bozulmasına neden olduğu belirlenmiştir. Sisplatinin 

oksaliplatine göre önemli düzeyde kilo kaybına da neden olduğu düşünüldüğünde, zorunlu olmadıkça 

nörotoksik yan etkiler açısından, oksaliplatin tercih edilmesi uygun olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Siyatik siniri, oksaliplatin ve sisplatin, bileşik aksiyon potansiyeli. 

 

  



  Poster Bildirileri 
 

100 
 

Elit Sporcuların Duygusal Zekâ ve Kişilik Özelliklerinin Bilişsel ve Sosyal 

Stresörler Sırasındaki EEG Frekans Değişimleri Üzerinde Etkisi 
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Bu çalışmanın amacı elit sporcuların duygusal zekâ ve kişilik özelliklerinin bilişsel ve sosyal 

stresörler sırasındaki elektroensefalografi (EEG) frekans değişimleri üzerindeki etkisini incelemektir. 

Çalışmaya çeşitli branşlardan 54 elit sporcu katıldı. Algılanan duygusal zekâ düzeyini ölçmek için 

Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği, kişilik özelliklerinin ölçülmesi için ise, kısa form Beş Faktör Kişilik 

Envanteri kullanıldı. Laboratuvar testlerinde; katılımcılar stresörlere maruz bırakılmadan önce bazal 

düzeydeki EEG kaydı alınmıştır. Daha sonra, sosyal stresör (topluluk önünde konuşma görevi) ve 

bilişsel stresör (Stroop renk-kelime testi) karşısında katılımcıların EEG kayıtları alındı. EEG 10-20 

sistemine göre bilateral frontal elektrotlardan birleştirilmiş kulaklar referans alınarak kaydedildi. Elde 

edilen elektrofizyolojik veriler artefaktlarından temizlendikten sonra frekans-güç spektrum analiziyle 

değerlendirildi. Her bir frekans durumu için hesaplanan güç verileri, stres durumunun bazal duruma 

oranı alınmak suretiyle güç değişikliği olarak değerlendirilmiştir. Elektrofizyolojik veriler, ölçeklerden 

elde edilen skorlarla karşılaştırılarak değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. İstatistiksel analizde, 

tekrarlayan ölçümlerle ANOVA, T-Testi, Mann Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, yüksek duygusal zekâ seviyesine sahip bireylerin sosyal 

stresör sırasında delta ve teta frekans güçleri daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bilişsel stresör 

sırasında, öz denetim özelliği yüksek bireylerin gama frekans gücünün yüksek olduğu ve gelişime 

açıklık özelliği yüksek bireylerin delta frekans gücünün yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, dışa 

dönük bireylerin delta ve teta frekans güçleri daha yüksektir. Elde edilen sonuçlar, duygusal zekâ ve 

kişilik özelliklerinin, stres sırasındaki EEG frekans değişimleri üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor 

olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Duygusal zekâ, kişilik, stres, elektroensefalografi (EEG) frekansları. 
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Astım Hastalarında SPINK5 G-1258A Gen Polimorfizminin Araştırılması 
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Genetik çalışmalar, serin proteaz inhibitor kazal-tip 5 enziminin (SPINK5) astım ve atopik 

hastalıklarla ilişkili olabileceğini göstermektedir. SPINK5 geni, substrat bağlama bölgelerinde bulunan 

peptid bağlarını parçalamak amacıyla aktif serinleri kullanan enzimleri inhibe eden serin proteaz 

inhibitörünü kodlar. Yapılan çalışmalarla SPINK5’in Asn368Ser, Asp386Asn, Glu420Lys ve 

Glu825Asp gen polimorfizmlerinin astım hastalarında rolü olabileceği anlaşılmasıyla promotor 

bölgedeki G-1258A polimorfizminin bir rolü olabileceği düşündürmüştür. Çalışmada Edirne 

bölgesinde sağlıklı ve astımlı bireylerde G-1258A polimorfizmi incelenmeyi amaçlanmıştır. 

Çalışmada kontrol grubu için 74 adet, astımlı hasta grubu için 66 adet (toplam 140 adet) kan örneği 

toplandı ve örneklerden DNA izole edildi. İzole edilen DNA’yı kalıp olarak kullanılarak G-1258A gen 

polimorfizmini içeren bölge PCR tekniği ile çoğaltıldı. PCR ürünleri G-1258A gen polimorfizmine 

özgü Hınf I kesim enzimi ile kesilerek agaroz jelde yürütüldü, UV ışık altında polimorfizmler tespit 

edildi. Genotip dağılımı ve alel sıklıkları gruplar arasında testi kullanılarak karşılaştırıldı. G-1258A 

gen polimorfizmi için hasta-kontrol çalışmamızda, genotip dağılımı için gruplar arasında (astım 

hastaları için GG=%47, GA=%38, AA=%15 ve kontrol grubu için GG=%15, GA=%54 ve AA=%31) 

anlamlı fark bulundu (p=0.0001). SPINK5 G-1258A gen polimorfizminin astım varlığı için bir risk 

faktörü olabileceği gösterdi. Çalışmamız sonucunda G-1258A gen polimorfizminin bölge insanları 

üzerinde yol açtığı düşünülen atopik hastalıkların genetik etkileri bu hastalığın oluşmasında etken 

olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Astım, SPINK5, G-1258A gen polimorfizmi, RFLP.  
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Yağ dokusu ve karaciğer arasında gliserol taşınmasında meydana gelecek değişiklikler diyabet 

ve/veya obezite gelişiminde önemli rol oynayabilir. Bu çalışmada, yağ dokusundan gliserol çıkışını 

sağlayan akuaporin (AQP) 7 ile karaciğere gliserol girişini sağlayan AQP9 kanallarının 

polimorfizmleri araştırılmıştır. Etik onay alındıktan sonra çalışma hakkında bilgi verilerek gönüllü 

olur formunu imzalayanlardan üç grup oluşturuldu: GRUP 1, diyabeti olmayan ve normal sınırlarda 

kilolu bireyler (n=49; Erkek/Kadın, 18/31; ortalama yaş, 36±10 yıl), GRUP 2, diyabeti olmayan obez 

bireyler (n=60; Erkek/Kadın, 29/31; ortalama yaş, 47±10 yıl) ve GRUP 3, tip 2 diyabet tanısı almış ve 

aynı zamanda obezitesi olan bireylerden (n=89, Erkek/Kadın, 33/56; ortalama yaş, 53±8 yıl) oluştu. 

Alınan venöz kan örneklerinde insülin, gliserol, kan lipid profili ölçümlerine ek olarak real-time PCR 

ile AQP7 için 2 bölge (V59L “rs: 4008659” ve A953G “rs:2989924”) ve AQP9 için 2 bölge (C43T 

“rs:77284866” ve T279A” rs:1867380”) polimorfizmleri çalışıldı. İstatistiksel analiz sonucunda 

diyabet ve/veya obez olan hastalarda kontrol grubuna kıyasla insülin ve gliserol düzeyleri anlamlı 

derecede farklı bulundu (GRUP 1, 2 ve 3 için sırasıyla ortalama±SE olarak insülin değerleri 

7,21±0,94; 13,71±2,20 ve 18,21±2,32; p<0,001; gliserol değerleri 0,68±0,04; 0,79±0,05 ve 0,97±0,05; 

p<0,001). AQP7 ve AQP9 polimorfizmlerinin dağılımları bakımından çalışma grupları arasında 

anlamlı fark saptanmadı. Bu sonuçlar, AQP7 ve AQP9 su/gliserol kanallarındaki farklı 

polimorfizmlerin diyabet ve/veya obez olan hastalarda kontrol grubuna kıyasla dağılımlarının farklı 

olmadığını göstermiş ve AQP7 ve AQP9 kanallarındaki polimorfizmlerin diyabet veya obezite 

fizyopatolojisinde rol oynamadığını düşündürmüştür. 

Anahtar Sözcükler: AQP7, AQP9, gliserol, polimorfizm. 
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Sabit ve Değişken Görsel Hedeflerin Selektif Dikkat Üzerine Etkileri 
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İçinde yaşadığımız çevre bize sonsuz sayıda uyaran sunar. Ancak sadece bir kısmına seçici 

olarak odaklanarak dikkat ederiz ve onlardan kullanılabilir bilgiler ediniriz. Dikkat, çevrede bulunan 

çeşitli uyaranlardan sadece o anki amaçlar doğrultusunda olanlar ile ilgilenilmesini sağlayan önemli 

bir kortikal işlevdir. Seçici dikkatte -istemli olarak seçilen uyarana gösterilen dikkat- bilgi düzeyi, 

asosiyatif öğrenme ve uyaranın biyolojik anlamı dikkatin gücünü belirleyen temel faktörlerdir. Olaya 

ilişkin potansiyeller (OİP) merkezi sinir sistemi (MSS) aktivitesini milisaniyeler düzeyinde zamansal 

hassasiyetle objektif olarak yansıtan potansiyel değişimlerdir. Uzun latanslı bir OİP bileşeni olan P3 

(P300) potansiyeli, hemen tümüyle endojen karakterde olması nedeniyle bilişsel işlevlerin iyi bir 

göstergesidir. Selektif dikkat ve belleğin güncellenmesi süreçlerini yansıttığı düşünülen P3 potansiyeli 

oddball paradigmasındaki nadir gelen hedef uyaranlara yanıt olarak elde edilir. Bu çalışmamızda, sabit 

veya değişken özellikteki görsel hedeflerin P3 potansiyeli üzerine olan etkilerini araştırmayı 

amaçladık. OİP’ler, yaş ortalamaları 24.83±3.60 olan 11 sağlıklı gönüllüden uluslararası 10/20 

sistemine göre saçlı deriye yerleştirilen 30 elektrot bölgesinden unipolar olarak kaydedildi. Çalışmada 

hedef uyaranların sabit veya değişken olarak sunulduğu iki farklı görsel oddball paradigması 

uygulandı. Emosyonel olarak nötral içerikli olan değişken hedef uyaranların ortalama ışık 

yoğunlukları birbirine eşitti. Görsel uyaranların süreleri 200 ms ve uyaranlar arası süre (UAS) 2000 

ms idi. Deneklerden %20 sıklıkla gelen hedef uyaranları gördüklerinde sağ el işaret parmakları ile bir 

düğmeye basmaları istendi. Deneklerin parmak hareketlerinin takibi için elektromiyografi (EMG) ve 

kayıt sırasında olabilecek horizontal ve vertikal göz hareketlerinin tespiti için elektrookülografi (EOG) 

kaydı alındı. Sabit ve değişken görsel hedef yanıtlarının ortalamaları alınarak, OİP bileşenlerinin 

genlik ve latansları tekrarlanan ölçümler için ANOVA testi ile analiz edildi. Sabit ve değişken görsel 

hedef gruplarında ölçülen P3 potansiyelinin genlik ve latans değerlerinin iki grup arasında farklı 

olmaması (p>0.05), her iki grup hedef uyarana karşı gösterilen dikkatle ilgili kaynakların kullanım 

miktarının ve görsel uyaranların değerlendirilme sürelerinin benzer olduğunu düşündürdü. 

Anahtar Sözcükler: Olaya ilişkin potansiyeller, selektif dikkat, oddball paradigması, P3 potansiyeli. 

 

  



  Poster Bildirileri 
 

104 
 

İnbred Obez Fare Modelleri İskelet Kasları Lipit İçeriğinin FTIR 
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Obezite, serbest yağ asitlerinin ve trigliseritlerin kan dolaşımındaki miktarlarının artması ile 

birçok dokuda lipit birikimine sebep olan metabolik bir rahatsızlıktır. Diğer hastalıklara benzer olarak, 

obezitenin, dokulardaki moleküllerin ve membran gibi makromoleküler toplulukların yapısal ve 

regülatör değişimleri sonucu oluşan bazı işleyiş bozukluklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tüm bu değişimlerin temelinde makromoleküler içerik, yapı ve fonksiyon değişimlerinin olması 

beklenmektedir. Elde edilen son bulgular, iskelet kası içerisinde depolanan lipitlerin obezitenin 

oluşumunda önemli rol alan insülin direnci gelişimi ile doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Bu 

çalışmada obez Berlin lipit inbred fare (BFMI) hatları longissimus dorsi ve quadriceps iskelet kasları 

makromoleküllerinin yapısal ve içeriksel olarak karakterizasyonunun FTIR mikrospektroskopisi 

tekniği kullanılarak yapılması, buna ek olarak bu kaslarda kas lifi tipine bağlı olarak gerçekleşen lipit 

dağılımının konfokal mikroskopi metodu ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 20 haftalık yüksek 

yağ içerikli diyet ile beslenmiş kontrol (DBA/2J) ve BFMI hatları (BFMI856, BFMI860, BFMI861) 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, 20 haftalık BFMI hatları iskelet kaslarında doymamış lipit 

içeriğinde azalma, trigliserit içeriğinde artma, lipit peroksidasyon oranında artma olduğunu ve bu 

kaslarda daha kısa zincirli lipitlerin yer aldığını göstermektedir. Ayrıca, bu grupların iskelet kaslarında 

kas lifi tipine bağlı olarak tip IIa ve ara tip liflerde daha fazla lipit depolanması olduğu belirlenmiştir. 

Bu bulgular BFMI hatlarının obez fenotiplerini açıkça göstermektedir. İncelenen parametrelerde 

insülin direnci oluşumuna yatkın olan BFMI860 ve BFMI861 hatlarında benzer değişimler 

gözlenirken, insüline daha duyarlı bir hat olan BFMI856 hattının diğer BFMI hatlarından farklı 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen karakterizasyon sonucu özellikle insülin 

direnci oluşturan BFMI860 ve BFMI861 hatlarının kendiliğinden gelişen obezite üzerine yapılacak 

çalışmalarda kullanılmaya uygun modeller olduğu ve bu modellerin obezitenin genetik temelini 

aydınlatmaya yönelik çalışmalarda kullanılabilecekleri görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: BFMI fare hatları, obezite, iskelet kası, lipit, FTIR mikrospektroskopisi, 

konfokal mikroskopisi. 

  



  Poster Bildirileri 
 

105 
 

Esansiyel Hipertansiyonlu Bireylerde eNOS ve AGT Polimorfizm Sıklığının 

Belirlenmesi 
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Hipertansiyon toplumda yaklaşık %25-30 sıklıkla görülen önemli bir sağlık problemidir. 

Esansiyel hipertansiyon (EHT)   miyokardiyal enfarktüs, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi farklı 

patolojilerin temel nedenini oluşturur. Hastalığa neden olan genetik özelliklerin belirlenmesinde, 

hastalığın oluşumunda ve ilerlemesinde etkili olması ve ilaç yanıtlarını etkilemesi nedeniyle, Tek 

Nükleotid Polimorfizmi (TNP) adı verilen genetik varyasyonların toplumsal bazda belirlenmesi önem 

kazanmıştır. Nitrik oksit kardiyovasküler sistemin ana düzenleyicilerinden biridir ve endotel 

hücrelerinde NO sentezini sağlayan endotelyel nitrik oksit sentaz (eNOS)’ın aktivitesindeki 

bozuklukların NO yetersizliği ve klinik hipertansiyona yol açabileceği düşünülmektedir. Bunun 

yanında Renin-angiotensin sistemi de (RAS) kan basıncının düzenlenmesinde rol alan önemli bir 

sistem olup RAS gen polimorfizmlerinin hipertansiyon sıklığı üzerindeki etkisi de popülasyona 

bağımlı görülmektedir. Angiotensinojen (AGT) polimorfizmleri RAS aktivitesini değiştirir ve 

hipertansiyon riskini arttırır. Çalışmamızda bu genlerdeki polimorfizmlerin EHT ile ilişkisinin önemi 

açısından, Türk popülasyonundaki sağlıklı ve hipertansiyonlu bireylerde M235T ve T786C 

polimorfizmleri incelenmiştir. Çalışma için 80 kontrol ve 107 hipertansiyonlu hasta birey üzerinde 

polimorfizm taraması yapılmıştır. Bu örneklerden DNA saflaştırılmıştır. Saflaştırılan DNA kalıp 

olarak kullanılarak uygun primerlerle gerçek zamanlı PZR tekniği ile mutasyon taraması yapılmıştır. 

Bu çalışmanın sonucunda Türk bireylerde M235T ve T786C polimorfizmlerinin EHT ile ilişkili 

olduğu saptanmıştır (p< 0,05).  

Anahtar Sözcükler: eNOS polimorfizm, AGT polimorfizm, PZR, esansiyel hipertansiyon. 

Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından 

SAG-A-300609-0205 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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Prenatal, Postnatal ve Pre+postnatal Dönemlerde Uygulanan Elektrik 

Alanın Görsel Uyarılma Potansiyelleri Üzerine Etkisi 
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Özellikle son yarım yüzyılda dünya geneline yayılan elektrik hatlarının oluşturduğu çok düşük 

frekanslı (0-300 Hz) elektrik alanların biyolojik etkileri ilgi çekmekte ve tartışılmaktadır. Uluslararası 

yönergeler, yüksek gerilim hatlarının yerleşim yerlerinin dışına inşa edilmesinin gerekliliğini 

belirtmektedir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde nüfus fazlalığına bağlı olarak kontrolsüz bir şekilde 

yayılan kentleşmeden dolayı, hatların yakınında yaşayan insanlar farklı şiddetlerde elektrik alanlara 

maruz kalmaktadırlar. Bu bilgiler doğrultusunda, projemiz prenatal, postnatal ve pre+postnatal 

dönemlerde uygulanan 50 Hz 12 kV/m şiddetindeki elektrik alanın görsel uyarılma potansiyelleri 

(VEPs) üzerine etkilerini ve lipidperoksidasyon ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. 

Çalışmamızda 48 adet dişi Wistar sıçan kullanılmıştır. Her grupta 12 hayvan olacak şekilde; Kontrol 

grubu (K), prenatal (Pr), postnatal (Po)  ve pre+postnatal (PP)  grupları oluşturulmuştur. Prenatal 

grubunu oluşturan dişi sıçanlar prenatal dönemde, Po grubunu oluşturan dişi sıçanlar üç aylık postnatal 

dönemde, pre+postnatal grubunu oluşturan dişiler de hem prenatal hem de 3 aylık postnatal dönemde 

12 kV/m şiddetindeki elektrik alana günde 1 saat maruz bırakılmışlardır. Deneysel sürenin sonunda, 

VEP’ler hafif eter anestezisi altında hayvanların kafalarına yerleştirilen iğne elektrotları ile 

kaydedilmiştir. Görsel uyarılma potansiyellerinde gözlenen P1, N1, P2, N2, P3, bileşenlerinin tepe 

latensleri ve tepeden tepeye genlikleri ölçülmüştür. Potansiyel çekimlerini takiben feda edilen 

hayvanların beyin dokularında lipidperoksidasyonun göstergesi olan Thiobarbitürik Asit Reaktif 

Ürünleri (TBARS) değerleri belirlenmiştir.  

Kontrolle karşılaştırıldığında Po ve PP gruplarında tüm,  Pr grubunda ise P2,N2,P3 VEP 

bileşenlerinin latenslerinin uzadığı bulunmuştur. VEP’lerin tepeden tepeye genlik değerleri 

incelendiğinde istatistiksel olarak gruplar arasında herhangi bir farklılık görülmemiştir. 

Diğer yandan, kontrol grubuna göre TBARS değerlerinin Pr ve Po deney gruplarında önemli 

derecede arttığı, ancak PP grubunda herhangi bir değişikliğin olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, 

çalışmamız prenatal ve/veya postnatal dönemlerde uygulanan elektrik alanın VEP latenslerini önemli 

ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Sözcükler: Prenatal dönem, Postnatal dönem,  Elektrik Alan, VEP, TBARS. 
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MCF-7 Hücrelerinde Hidrojen Peroksidin Oksidatif Etkisine Karşı β-

karoten’in Antioksidan Etkisinin Belirlenmesi  
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Canlılarda kimyasal süreçler, serbest radikallerin oluşmasına neden olmakta ve oluşan serbest 

radikaller farklı moleküller ile reaksiyona girerek, hücrelere, canlıya zarar vermektedirler. Hücrede 

oluşan reaktif oksijen türleri (ROS), antioksidan savunma mekanizmalarıyla ortadan kaldırılırlar. 

Antioksidan savunma mekanizması vasıtasıyla ortadan kaldırılandan daha fazla ROS oluşması ve 

bunun sonucu olarak normal fizyolojik dengenin bozulması ile meydana gelen oksidatif stresin, 

serbest oksijen radikallerinin neden olduğu hücre hasarıyla birçok kronik hastalığa özellikle de kanser 

oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Oksidatif stresin neden olduğu hücre yıkımının 

tamirinde A vitamini önemli bir rol oynar. A vitamininin suda eriyebilen öncülü olan β-karoten ise 

dokularda peroksit radikallerinin yakalanmasından sorumlu güçlü bir antioksidandır. Bu çalışmada, 

MCF-7 meme kanseri hücrelerinde hidrojen peroksidin (H2O2) oksidatif etkisine karşı β-karoten’in 

antioksidan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, hücrelere öncelikle farklı derişim ve 

sürelerde hidrojen peroksit uygulanmış ve bu hücrelerde oluşan oksidatif hasarın apoptotik sürece 

etkisi hücre canlılığı, mitokondri membran potansiyeli değişimi, sitozolik sitokrom c ve smac/D 

miktarlarındaki değişikliklerle belirlenmiştir. Ayrıca MCF-7 hücreleri H2O2 uygulanmadan 24 saat 

önce β-karoten ile muamele edilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, H2O2’in MCF-7 

hücrelerini zamana ve derişime bağlı olarak hızlı bir şekilde oksidatif hasra uğrattığı, β-karoten (1 µM) 

muamelesinin ise bu hasarı azalttığı hatta 250 µM H2O2 uygulaması sonucu oluşan hasarı tamamen 

engellediği belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: β-karoten, Oksidatif stres, Antioksidan, MCF7 hücreleri, ROS. 
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Abdominal İskemi-Reperfüzyonun Sıçan Diyafram Kası Mekanik 

Özelliklerinde Yarattığı Değişimler 

Seçkin TUNCER, İlksen BURAT, Nizamettin DALKILIÇ 

N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Konya 

Abdominal aortada meydana gelen anevrizmanın cerrahi tedavisi abdominal aortadan kan 

akışının bir süre durdurulmasını gerektirir. İskemi olarak adlandırılan bu işlemin ardından akış, yani 

reperfüzyon gerçekleştirilir. İskemi-reperfüzyon (I/R) işlemi hastada kardiyolojik, solunumsal, renal 

ve üremeyle ilgili fonksiyon bozuklukları gibi çok sayıda post-operatif komplikasyonun oluşmasına 

neden olur. Bu çalışmada solunumsal fonksiyon bozukluğun oluşmasından sorumlu tutulan diyafram 

kasında meydana gelen mekanik değişimler deneysel sıçan modeli kullanılarak araştırılmıştır. 

Çalışmada Wistar türü sıçanların hafif anestezi altında peritonu kesi ile açılmış, IR grubu 

(N=10) hayvanlarda abdominal aorta infrarenal bölgeden bir klemp kullanılarak kapatılmış, 30 dakika 

sonra klemp kaldırılarak deneylerden önce 2 saat abdominal reperfüzyon için kesi dikilip beklenmiştir. 

SHAM grubu (N=10) hayvanlarında ise klemp ile kapatma işlemi uygulanmamıştır. Bekleme süresinin 

ardından sıçanların diyaframları hızlı bir şekilde çıkartılarak organ banyosuna yerleştirilmiştir. 

Supramaksimal genlikli 0,2 ms süreli kare pulslar kullanılarak alan uyarısı elektrotlarıyla 1 Hz, 50 Hz 

ve 20-70 Hz frekansta uyarım sağlanmış, kasılma kuvveti yanıtları bir kuvvet çevireci ile 

kaydedilmiştir. Her iki gruba da 3nM Ryanodine uygulanarak 1 Hz uyarım ile eşzamanlı olacak 

şekilde mikroelektrot kullanılarak aksiyon potansiyeli kaydedilmiştir. IR grubunda maksimum kasılma 

kuvveti, kasılma süresi ve yarı gevşeme süresi değerleri azalmış olarak bulunurken yalnızca 

maksimum kasılma kuvvetinde anlamlı fark görülmüştür (p<0,01). Aksiyon potansiyeli tetiklenmesi 

ile kasılmanın başlaması arasındaki süre (latent dönem) ise IR grubunda anlamlı olarak uzamış, bu 

uzamayı ryanodine IR grubunda geri çevirmemiştir. Tetanik kuvvet olarak adlandırılan 50 Hz uyaranla 

elde edilen kasılma yanıtı genliği IR grubunda anlamlı azalma göstermiştir (p<0,01). Kasın tetanusa 

girdiği frekanslar yönünden iki grupta fark bulunmazken, kayıtlar incelendiğinde IR grubunda tetanusa 

daha hızlı girildiği görülmektedir.  

Gerçekleştirilen iskemi-reperfüzyon işleminin diyaframın mekanik özelliklerinin değişimine 

neden olduğu görülmüştür. Bu değişimin diyafram kası hücrelerinde Ca
++

 homeostazının bozulması ve 

sarkoplazmik retikulumdan salınan Ca
++

 miktarının değişmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Bununla birlikte, I/R ile hücre içi Ca
++

 stokların azaldığı ryanodine uygulaması ile de gösterilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Abdominal aorta anevrizması, iskemi reperfüzyon, diyafram, ryanodine. 
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Yüzme Egzersizinin Şıçan Ventrikül Miyositlerinde Yaşlanmayla Birlikte 

Değişen Aksiyon Potansiyeli Ve Potasyum Akımlarına Etkileri 

Semir ÖZDEMİR, Nihal ÖZTÜRK, Yusuf OLGAR 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya 

Deneysel bulgular kardiyak aksiyon potansiyeli (AP) süresinin yaşla birlikte çoğunlukla 

uzadığını göstermektedir. Aksiyon potansiyeli süresindeki uzama hem uyarılabilirliği değiştirmekte, 

hem de aritmilerin oluşma olasılığını artırmaktadır. Öte yandan egzersizin de kalpteki elektriksel ve 

mekanik düzenlenmeye etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı yaşlanmada 

görülen AP süresi ve K
+
 akımlarındaki değişikliklere yüzme egzersizinin etkisini ortaya koymaktır.  

Deney kapsamında 4 ve 24 aylık Wistar türü dişi sıçanlar kullanılmıştır. Bir haftalık adaptasyon 

sürecini takiben sıçanlar haftada 5 gün olmak üzere 8 hafta boyunca 1 saat/gün yüzdürülmüştür. 

Havuzlardaki su sıcaklığı 33±2 °C olarak ayarlanmıştır. Deney sürecinin sonunda genç sedanter (GS), 

yaşlı sedanter (YS), genç egzersiz (GE) ve yaşlı egzersiz (YE) gruplarından elde edilen ventriküler 

miyositlerinden kaydedilen Ito, Iss, IK1 ve AP kayıtları karşılaştırılmıştır.  

Kalp ağırlığı/tibia uzunluğu oranının ve membran kapasitansının GE, YE ve YS gruplarında 

GS’ye göre anlamlı olarak arttığı görülmüştür. GS ve YS gruplarının IK1 büyüklüğü arasında fark 

olmamasına karşın, egzersiz gruplarında daha düşük bir değer gözlenmiştir. Yaşlanmaya bağlı olarak 

Ito azaldığı görülmüş, ancak yüzme egzersizi bu azalmayı değiştirmemiştir. Yaşlı sıçanlarda görülen Iss 

değerlerinin GS grubuyla benzer olmasına karşın, yüzme egzersizi bu akımları azaltmıştır. Bununla 

birlikte, YS grubunda gözlenen AP süresindeki uzama egzersizle birlikte değişmemiştir. İlginç bir 

şekilde yüzme egzersizinin genç sıçanlarda AP süresini anlamlı olarak uzattığı görülmüştür.  

Özetle, uzun süreli yüzme egzersizi genç ve yaşlı sıçanların kardiyak elektriksel aktivitesini 

farklı etkilemektedir. Ayrıca, yüzme egzersizi yaşlanmaya birlikte uzayan AP süresini ve K
+ 

akımlarını değiştirmemiştir.  

Anahtar Sözcükler: Yaşlanma, yüzme egzersizi, aksiyon potansiyeli, K
+
 akımları. 
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Konotrunkal Konjenital Kalp Hastalığı Olan Yenidoğan Mekonyumunda 

Toksik ve Eser Element Düzeyleri 
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Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Kocaeli. 

Yenidoğanın ilk dışkısı olan mekonyum koyu kıvamlı koyu yeşil bir maddedir. Fetüs tarafından 

metabolize edilen birçok madde, intrauterin yaşam boyunca intestinal sistemde biriktiği için; 

mekonyum analizi, fetusun maruz kaldığı element düzeylerini değerlendirmede kullanılabilir. Normal 

şartlarda mekonyumda hiç bulunmaması gereken toksik elementlerin mekonyumda saptanması 

patolojik bir durum göstergesidir. Eser elementlerin mekonyumda, 100 μg/g’dan daha fazla olması ise 

toksisiteyi gösterebilir. Konjenital kalp hastalıkları (KKH) önemli perinatal mortalite ve morbidite 

nedeni olmakla beraber çoğunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Birçok faktör ile konjenital kalp 

hastalığı riskinin arttığını gösteren çalışmalar olmasına rağmen, elementler ile ilişkisini araştıran bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada konotrunkal KKH olan yenidoğan bebeklerin mekonyum örneklerinde toksik 

elementlerden kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) ile eser elementlerden çinko (Zn), demir (Fe) ve bakır 

(Cu) düzeylerinin, sağlıklı bebeklerden farklı olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı. 

Çalışma Ocak 2010-2012 tarihleri arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde gerçekleştirildi. 

Konotrunkal kalp defekti belirlenen yenidoğanlar (grup 1, n=60) ile sağlıklı yenidoğanların (grup 2, 

n=72) mekonyum örneklerinde Pb, Cd, Zn, Fe, Cu düzeyleri belirlendi. 

Çalışmamızda gruplar arasında Pb, Cd, Fe, Zn ve Cu düzeyleri açısından hasta grubu lehine 

anlamlı farklar belirlendi (p<0,001). Ayrıca mekonyum Pb ile Zn düzeyleri arasında pozitif yönde 

zayıf (p<0.005, r=0,291); Pb ile Cu, Fe arasında pozitif yönde normal korelasyon saptandı (p<0.001, 

r=0,291 ve p<0,001, r=0,368). 

Sonuç olarak; Konoturunkal KKH olan yenidoğan mekonyumlarında Pb, Cd, Fe, Zn ve Cu 

düzeyleri kontrol grubundan daha yüksek bulundu. Ayrıca Pb ve Cd düzeylerinin birbiriyle ve Cu, Fe, 

Zn düzeyleriyle lineer bir artma ilişkisi gözlendi. Bulgularımız, intrauterin dönemde artan toksik 

düzey element maruziyetinin, yenidoğanda konjenital kalp hastalıkları nedenleri arasında olabileceğini 

düşündürmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Konjenital kalp hastalıkları, Konotrunkal kalp defektleri, mekonyum, toksik 

element, eser element. 
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Sıçanlara İçme Suyunda Verilen Alüminyumun Oksidatif Sistem Üzerine 

Etkisi 

Bahar ÖZTÜRK, Semra ÖZDEMİR, Denizhan KARIŞ, A. Meltem ERCAN 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul 

Doğada yaygın olarak bulunan alüminyum (Al) günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız bir 

metal olup alınma yolu, doz ve kaynağın süresine bağlı olarak başta beyin olmak üzere böbrek, 

karaciğer, kemik, testis ve kalp dokularında birikerek toksik etkiler oluşturabilir. Al, hücre 

iskeletindeki proteinleri lipit peroksidasyonuna neden olarak etkiler ve bu reaksiyonun son ürünü olan 

malondialdehit (MDA) serbest radikal hasarının göstergesi olarak kullanılmaktadır. Oksidatif hasara 

karşı koruyucu mekanizma olan antioksidan sistem, vücutta oluşan reaktif oksijen bileşiklerini 

etkisizleştirmeyi hedef alır ki en önemli antioksidan enzimler glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve 

süperoksit dismutaz (SOD) dur. 

Çalışmanın amacı, sıçanlara farklı sürelerde içme suyu ile verilen Al’un karaciğer, böbrek ve 

beyin dokularında oksidan ve antioksidan sistem üzerine etkisini incelemektir. 

Çalışmada 21 adet Wistar Albino dişi sıçan 3 farklı gruba ayrıldı. 1. gruba (kontrol grubu) 

yalnızca içme suyu, 2. ve 3. gruba 40 mg/kg AlCl3 içme suyunda sırasıyla 8 hafta ve 16 hafta boyunca 

verildi. Yem ve su kısıtlaması yapılmadı. Deney süresi tamamlandıktan sonra sakrifiye edilen 

sıçanlardan alınan karaciğer, böbrek ve beyin dokularında ELISA yöntemi ile MDA, GSH-Px ve SOD 

ölçümü yapıldı. Ölçümlerin istatistiksel analizi için SPSS-17.0 programı ve ANOVA testi kullanıldı. P 

<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. 

Deney sonunda Al verilen gruplarda ölçülen doku MDA değerleri, kontrol grubuna göre 

artmakla birlikte sadece beyin dokusunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış (p<0.05) saptandı. Bu 

artış, Al’un lipit peroksidasyonuna neden olduğunu gösteren bir durumdur. Beyin hücrelerindeki 

fosfolipidlerin peroksidasyon hızındaki artış, membran hasarına ve nöron ölümüne yol açarak 

sonuçlanabilir. Deney gruplarında beyin dokusu SOD ve GSH-Px enzim düzeylerinde kontrole göre 

anlamlı bir azalma (p<0.05) gözlendi. SOD, süperoksite karşı savunma hattı oluşturarak süperoksit 

anyon radikallerinin dismutasyonunu moleküler oksijen ve hidrojen peroksite katalize eder. Artan 

MDA konsantrasyonu kısmen beyindeki SOD aktivitesinin inhibisyonundan kaynaklanmaktadır. 

AlCl3 ile uyarılmış serbest radikaller ve serbest radikal sürecinin blokerleri olarak görev yapan SOD, 

GSH-Px gibi inhibe edici enzimler antioksidan savunmasında etkilidirler. 

Anahtar Sözcükler: Alüminyum, Malondialdehit, Glutatyon peroksidaz, Süperoksit dismutaz. 
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Anjiyotensinojen M235T Polimorfizminin Trakya Bölgesinde Yaşayan 

Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi İle İlişkisi 
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Preeklampsi daha önce normotensif olan bir kadının gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya 

çıkan sistolik kan basıncının 140mmHg veya üzeri, diyastolik kan basıncının ise 90mmHg veya üzeri 

olduğu ve bunlara proteinürinin eşlik ettiği durumdur. Renin-anjiyotensin sistemi (RAS), kan 

basıncının, sodyum metabolizması ve renal hemodinamiğinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar 

ve preeklampsinin patofizyolojisiyle ilişkilidir. RAS gen sisteminin bileşenlerinden olan 

anjiyotensinojen (AGT) geni, 13 kilobaz uzunluğunda, 5 ekson ve 4 introndan oluşan, 1q42-43 

arasında yerleşmiş bir gendir. M235T polimorfizmi AGT geninin 2.eksonunda metioninin treoninle 

yer değiştirmesini sağlayan 235. kodonda meydana gelmektedir. Bu polimorfizmle ilgili farklı ülke 

kadınlarında veya aynı ülkenin farklı bölge kadınlarında yapılan bazı çalışmalarda M235T 

polimorfizmi ile hipertansiyon ve preeklampsi gelişmesi arasında anlamlı sonuçlar bulunmuşken 

bazılarında da anlamlı sonuçlar bulunamamıştır. Çalışmalardaki çeşitliliğin hasta ve kontrol grupları 

arasındaki etnik farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada AGT M235T gen 

polimorfizminin Trakya bölgesindeki kadınlarında görülen preeklampsi için genetik risk faktörü olup 

olmadığını belirlemeyi amaçladık. Çalışma 51 preeklampsi tanısı konmuş hasta grubu ile 67 sağlıklı 

kontrol grubu olmak üzere toplam 118 kişi ile gerçekleştirildi. Hasta ve kontrol gruplarından 2’şer 

mililitrelik kan örnekleri EDTA’lı vakumlu tüplere alındı ve örneklerden DNA’lar izole edildi. M235T 

gen polimorfizmini belirlemek için DNA’lar polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi kullanılarak 

istenen bölgeye özgün primerlerle çoğaltıldı. PZR ürünleri %2’lik agaroz jelde yürütüldü ve UV ışık 

altında gözlendi. PZR ürünleri M235T gen polimorfizmi bölgesine özgün Tth111I enzimi kullanılarak, 

37ºC’de 3 saat kesime bırakıldı ve restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi yöntemiyle 

polimorfizmler saptandı. Preeklampsili hasta grubu için M235T genotip dağılımı MM=%31.4, 

MT=%62.7, ve TT=%5.9 iken sağlıklı kontrol grubu için bu genotip dağılımı MM=%37.3, 

MT=%58.2, ve TT=%4.5 olarak bulundu. Hasta ve kontrol grupları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark 

bulunmadı (p0.05). Bu çalışma grubunda M235T gen polimorfizminin preeklampsi gelişmesinde 

genetik risk faktörü olmadığı saptandı. 

Anahtar Sözcükler: Preeklampsi, anjiyotensinojen, M235T gen polimorfizmi, restriksiyon fragment 

uzunluk polimorfizmi. 
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Beta-Talasemi Majorlu Hastalarda Biyoelektriksel Empedans Analizi (BIA) 

Ölçümlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 
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Beta-Talasemi büyüme geriliği gösteren genetik bir hastalıktır. Talasemiye bağlı büyüme 

geriliği çoklu endokrin anomaliler, desferoksamin tedavisi ve anemiye bağlı hücresel hipoksi gibi 

birçok nedenlerle ilişkilendirilmektedir. Fakat hastalardaki büyüme anomalilerinin nedeni olarak genel 

malnütrisyonun rolü henüz tam olarak belirlenmemiştir. Çalışmamızda biyoelektriksel empedans 

(BIA) yöntemi ile vücut yağ miktarı (FM), yağsız doku kütlesi (FFM), total vücut suyu (TBW), hücre 

dışı (ECW) ve içi suyu (ICW), vücut kitle indekslerini hesaplayarak talasemi hastalarının büyüme 

gelişme durumlarında BIA etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Adnan Menderes 

Üniversitesi İnsan Etik Kurulu tarafından onaylanan çalışmaya Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 

Pediatri Kliniği ve Nazilli Devlet Hastanesi Hematoloji Kliniği tarafından talasemi major tanısı 

konmuş yaşları 4 ile 35 (ort. 18,62±8,60) arasında değişen 43 talasemi olgusu katıldı. Kontrol grubu 

ise sağlıklı kişilerden (n=26, ortalama yaş 18,15±8,82) oluşturuldu. Olguların boy ve ağırlık ölçümleri 

SECA (Model 767) ve BIA ölçümleri ise BIA720S cihazlarıyla gerçekleştirildi. Boy, ağırlık, vücut 

kitle indeksi, FM, FFM, TBW, ECW ve ICW değerleri Talasemi olguları için sırasıyla 138.67±24.93 

m, 39.73±18.09 kg, 19.45± 4.22 kg/m2, 10.69±7.8 kg, 28.80 ± 13.50 kg, 21.6±9 litre, 10.13 ± 6.13 

litre ve 11.96 ± 5.35 litre olarak belirlendi. Talasemi major’lu olgular ile kontrol grubu arasında boy, 

kilo, kas ağırlığı, FFM, TBW, ICW parametrelerinde anlamlı olarak fark bulunmuştur (p<0.05). Vücut 

kitle indeksi, FM, ECW parametrelerinde ise anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0.05).Katılımcıların 

boy ve ortalama ağırlıkları yaş aralığı çok geniş olduğundan beklenenden düşük gözlenmiştir. 

Talasemili hastalarda normal kişilere göre hücre içi su miktarı ve dolayısıyla TBW azalmış olması, 

vücutta su dengesizliği oluştuğunu göstermektedir. Kas ağırlığı ve yağsız doku kütlesi değerlerinin 

düşük olması malnütrisyonu işaret etmekle birlikte talasemili katılımcılarda vücut yağ miktarı ve vücut 

kitle indeksi normal sınırlar içinde belirlenmesi tedavi edilen bu hastaların daha iyi bir prognoza sahip 

olduğunu göstermektedir. BIA yöntemiyle vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi, beta-talasemi 

major hastalarında oluşabilecek malnütrisyonun, erken evrelerde gözlenmesine katkı sağlayabilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Beta-Talasemi, Biyoelektriksel empedans (BIA), Vücut Kitle İndeksi, 

malnütrisyon. 
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Metilen Mavisi kullanarak Fotodinamik Tedavi Uygulamasının Leishmania 

tropica Promastigotları Üzerine In vitro Etkisinin Araştırılması: Bir Ön 

Çalışma 
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Phelebotomus türü sineklerle bulaştırılan ve “Şark Çıbanı” olarak adlandırılan kutanöz 

leishmaniasis (KL), deride geçmeyen yaralarla karakterize paraziter bir hastalıktır. Ülkemizde KL 

etkeni sıklıkla Leishmania tropica‘dır. Kutanöz leishmaniasisin tedavisinde intralezyoner, topikal ve 

sistemik ilaç tedavileri bulunmakla birlikte; alternatif tedaviler olarak ucuz, kolay uygulanabilen, yan 

etkisi az olan bitkisel ajan uygulamaları ve fotodinamik tedavi (FDT) gibi yöntemlerde 

kullanılmaktadır. FDT fotosensitif ajan ve görünür dalga boylarında ışığın birlikte kullanarak, 

moleküler oksijen varlığında başlıca singlet oksijen oluşturmasıyla hedef hücrelerde nekroz ve/veya 

apoptozise yol açan bir tedavi yöntemidir. FDT uygulamasının paraziter hastalıklardaki kullanımı çok 

yeni olup, son yıllarda FDT’nin deneysel ve doğal KL üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Bu 

çalışmada KL enfeksiyonlarının etkeni olan L.tropica promastigotlarında metilen mavisi kullanarak 

FDT’nin etkinliğinin in vitro olarak araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 3 grup oluşturulmuştur. 

Birinci grup 4x10^5 promastigot/ml olan parazit örnekleri 12.5,25,50,100 ve 200µM dozlarda 1 saat 

boyunca karanlıkta metilen mavisine maruz bırakılmış ve daha sonra serbest metilen mavisini 

ortamdan uzaklaştırılıp, örneklere 30 dakika boyunca 10cm mesafeden polikromatik ışık (Osram, 

Almanya) uygulanmıştır. İkinci grup 4x10^5 promastigot/ml olan parazit örneklerine sadece 

polikromatik ışık uygulanmıştır. Üçüncü gruba (kontrol grubu) herhangi bir ajan ya da ışık 

uygulanmamıştır. Bu uygulamaları takiben parazit örnekleri 18 saat 25 °C’lik etüvde inkübe edilerek 

hücre canlılığı mikroskobik olarak değerlendirilmiştir. Metilen mavisi ve ışık uygulanan birinci grupta 

canlı L.tropica promastigot sayısı kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak kontrol 

grubuna göre anlamlı azalma olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca metilen mavisi konsantrasyonu 

artıkça canlı parazit sayısında dikkat çekici azalma gözlenmiştir. Leishmanianın farklı bir türünde 

metilen mavisi kullanılarak gerçekleştirilen FDT’in etkili olduğunu bildiren iki çalışma 

bulunmaktadır. Fakat L. tropica üzerine metilen mavisi kullanılarak FDT etkinliğini araştıran çalışma 

henüz bulunmamaktadır. Bu ön çalışmada ülkemizde yaygın olarak görülen KL için metilen mavisi-

FDT’in umut verici bir anti-leishmanisidal tedavi yöntemi olabileceği görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: L. tropica, Metilen mavisi, Fotodinamik tedavi, Kutanöz leishmaniasis. 
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Hipoksi İskemi Oluşturulmuş Neonatal Sıçanlarda Ozon Uygulamasının 

Periferik Sinir Üzerine Etkisi 
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Hipoksik iskemik (Hİ) beyin hasarı (HİBH) perinatal dönemdeki ölümlerin ve nörolojik hasarın 

başlıca nedenlerinden birisidir. Hipoksi-iskemiyi takiben başlayan reperfüzyon dönemi ağır hasarın 

oluştuğu en kritik evredir. Bu dönem başlamadan yapılacak tedaviler ile HİBH’yi önleme ya da 

azaltma mümkün olabilir ve kronik süreçte de başta beyin olmak üzere birçok dokuda kalıcı hasarların 

oluşması engellenebilir. Bu çalışmada, doğumdan sonraki 7. günde Hİ’ye maruz bırakılan sıçanların 

yetişkin dönem periferik sinir elektriksel aktivitesi üzerine etkisi ve bu aktivite üzerine hipoksi öncesi 

ön koşullama olarak tek doz, hipoksi sonrasında çeşitli günlerde tek ve tekrarlayan dozlarda ozon 

uygulanmasının doku hasarı üzerindeki iyileştirici etkileri elektrofizyolojik özellikler yönünden 

incelenmiştir. 

Çalışmaya 61 adet yedi günlük Wistar-Albino cinsi erkek sıçan alındı. Sıçanlar rastlantısal 

olarak beş gruba ayrıldı. Gruplar, boyun diseksiyonu yapılarak sağ karotid arteri bulunan ancak 

bağlanmayan ve hipoksi oluşturulmayan grup, Sham; sağ karotid arteri bağlanan ve sonrasında hipoksi 

oluşturularak serum fizyolojik (intraperitoneal (ip.)) verilen grup, SF; sağ karotid arteri bağlanan ve 

hipoksi oluşturulmadan bir gün önce ozon verilen grup, Hİ-ÖN-OZ; sağ karotid arteri bağlanan ve 

hipoksinin oluşturulduğu gün işlemden hemen sonra ozon verilen grup, Hİ-SI-OZ, ve sağ karotid arteri 

bağlanan ve sonrasında hipoksi oluşturularak 107, 108 ve 109. gün ozon verilen grup, Hİ-SO-OZ 

olarak adlandırıldı. Tedavi gruplarında yer alan sıçanlara 1,2 mg/kg ozon ip. olarak verildi. Hİ’yi 

izleyen 16. haftada tüm gruplara ait sıçanlardan bileşik motor aksiyon potansiyeli (BMAP) kaydedildi. 

Kayıtlar, bipolar uyarıcı elektrotlar siyatik sinir üzerine yerleştirildikten sonra uyarı verilerek 

gastrokinemus kasına yerleştirilen iki yüzeyel elektrot ile gerçekleştirildi. 

SF grubu sıçanlarından kaydedilen BMAP tepeden tepeye genlik değerinde Sham grubuna göre 

azalma (sırasıyla; 6,66±1,68 ve 4,76±1,31mV, p<0,016) ve iletim hızında herhangi anlamlı bir farkın 

gözlenmemesi bu grupta aksonal nöropati geliştiğini göstermiştir. Hİ-SI-OZ ve Hİ-SO-OZ ile Sham 

grubundan ölçülen genlik değerleri benzer bulunmuştur. Ancak, Hİ öncesi ozon uygulamasının, 

BMAP genliğindeki Hİ-nedenli azalmayı engelleyemediği saptanmıştır. Bu çalışma, Hİ’nin periferal 

sinirlerde aksonal hasar oluşturduğunu, fakat Hİ sırasında veya sonrasında verilen ozon tedavisinin 

aksonal nöropati üzerinde koruyucu etkisi olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Hipoksi-İskemi, Ozon, Neonatal Sıçan, Periferik Sinir, Bileşik Motor Aksiyon 

Potansiyeli.  
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MCF-7 Hücrelerinde Hidrojen Peroksit İle İndüklenen Oksidatif Stres 

Hasarının Belirlenmesi 
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Canlı sistemler dışsal ya da metabolizma sırasında ortaya çıkan içsel kaynaklı birçok oksitleyici 

molekülün etkisi altındadır. Bu oksitleyici bileşenlerin zararlı etkileri, hücredeki antioksidan savunma 

mekanizmalarıyla nötralize edilerek engellenir. Ancak dengenin oksidanlar lehine bozulması oksidatif 

stres ve dolayısıyla oksidatif hasarı tetikler. 

Oksidatif stresin, hücrede lipidler başta olmak üzere, proteinler, karbonhidratlar ve nükleik 

asitlere de birçok zararlı etkisi olduğu bilinmektedir. Lipidler üzerindeki etkisi lipid peroksidayonu 

şeklinde ortaya çıkar. Hücre içindeki ve membrandaki lipidlerin peroksidasyonu ile ortaya çıkan 

başlıca reaktif ürün olan malondialdehit (MDA) lipid peroksidasyonu göstergesi olarak kabul edilir. 

Oksidatif stres ile proteinler üzerinde meydana gelen kovalent modifikasyonlar ileri düzey 

oksidasyon protein ürünleri (AOPP)’ ni oluşturur ve bu moleküllerin ölçümü protein oksidasyonunun 

tayininde kullanılır. 

Siyalik asitler hücre membranı başta olmak üzere hücresel bileşenlerin yapısında 

glikoproteinlere ve glikolipidlere bağlı olarak bulunan, nöraminik asitten türeyen dokuz karbonlu 

şekerlerdir. Hücrelerdeki siyalik asit seviyesinin artması veya azalması organizmanın bütününde 

gerçekleşen bir değişikliği ortaya koyar. Özellikle siyalik asitin kanserdeki önemi yapılan birçok 

çalışmayla kanıtlanmıştır. 

Hidrojen peroksit, deneysel olarak oksidatif stres oluşturmak amacıyla yaygın olarak kullanılan 

bir moleküldür. Biz de bu çalışmada oksitleyici ajan olarak hidrojen peroksiti kullanarak MCF-7 

hücrelerinin lipid, ve protein moleküllerindeki oksidatif etkiyi MDA, AOPP ve siyalik asit düzeylerini 

ölçerek inceledik. Bu analizleri hücre membranı ve sitozol olmak üzere iki farklı hücre kesiminde 

yürüttük. Hücre membranı analizleri için total hücre; sitozolde meydana gelen değişimleri gözlemek 

için ise hücre lizatları hazırladık. Aynı belirtimler kontrol hücresi olarak kullanılan NIH-3T3 

hücreleriyle de yapıldı. Analizler sonucunda MDA, AOPP ve siyalik asit seviyelerinin gerek hidrojen 

peroksit konsantrasyonuna gerek hücre membranı veya sitozole göre farklılık gösterdiğini belirledik. 

NIH-3T3 hücreleri ve MCF-7 hücreleriyle elde ettiğimiz sonuçları kıyaslamalı olarak 

değerlendirdiğimizde bu parametrelerin aynı zamanda hücre tipine göre de değiştiğini ortaya koyduk. 

Anahtar Sözcükler: oksidatif stres, hidrojen peroksit, malondialdehit, siyalik asit, AOPP. 
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İnterhemisferik Korelasyonun Azalması Epilepsi Nöbetlerinin Habercisi 

Olabilir mi? 
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Giriş: Epilepsi, nöronların geçici elektrik deşarjları ile vücutta istem dışı hareketlere yol açan ve 

nöbetler halinde ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Elektroensefalografi (EEG), epilepsi teşhisinde 

altın standart olarak kabul edilmektedir. Hastanın nöbet anını öngörememesi ve nöbet esnasında 

yaşadıkları olumsuzluklar (yaralanma, vb), bu nöbetleri önceden tespit ederek haber verecek yöntem 

ve yaklaşımların önemi arttırmaktadır. Bu amaçla nöbet anının önceden tespitine yönelik yaklaşım 

olarak, temporal bölgede epileptik aktivitesi olan hastaların EEG verilerinin interhemisferik 

korelasyonları değerlendirilmiştir. 

Yöntem: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, İKÇÜ SB. Atatürk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Nöroloji Kliniğinde kayıtlanan temporal bölge epilepsili 7 hastanın (37,3 ± 7,6 yaş) EEG 

verisi kullanıldı. EEG kayıtları Neurofax EEG-1100 K sistemi ile 19 kanaldan yapılmıştır. Kayıtta, en 

yakın elektroda göre polarizasyonu gösteren bipolar montaj uygulanmıştır. Bu bildiride T3T5-T4T6 

kanallarından elde edilen ham veriler kullanıldı. Ele alınan veriler üzerinde epilepsi nöbeti öncesindeki 

20 saniyelik artefaktsız veri, iki saniyelik 10 adet pencere içinde incelendi. Her bir pencerenin sol-sağ 

bipolar elektrot çifti için Pearson korelasyon değeri hesaplandı. Bu korelasyon değerleri SPSS 15 ile 

One-Way Anova testi kullanılarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: Bu ön çalışmanın bulguları, korelasyon değerlerinin nöbete en uzak olan birinci 

pencereden, nöbete en yakın onuncu pencereye doğru azaldığını gösterdi. Uzak pencerenin ortalama 

korelasyon değeri (0,56±0,12), yakın pencerenin korelasyon değerinden (0,24±0,17) istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,05). 

Sonuç: Ham EEG verisinde hesaplanan korelasyon değerlerinin nöbetten uzak bir zaman 

penceresinden (20s) yakın pencereye (2s) doğru düşüyor olması, korelasyonun epileptik nöbetin 

habercisi olarak kullanılabileceğini gösteriyor olabilir. İlerleyen dönemlerde, analiz edilen veri 

sayısının ve süresinin arttırılması ile bu ön çalışmadaki yaklaşımla elde edilen göstergenin sınanması 

planlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Epilepsi, Elektroensefalografi, lnterhemisferik Korelasyon. 
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Diffüz Optik Tomografi sistemi ile Işığın Doku Benzeri Yapı İçerisinde 

Aldığı Derinliğin Belirlenmesi  

Tanju MERCAN, Hüseyin Özgür KAZANCI, Murat CANPOLAT 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi, 

Antalya 

Diffüz Optik Tomografi (DOT) tekniği memede tümörlerin yerini saptamak için kullanılan 

yöntemlerden bir tanesidir. Bunu yaparken tümörü beslemek için oluşan yeni damarlanmalardan 

(anjiyogenez) ve bu damarlardan geçen kandan yararlanılmaktadır. Yeni damarlanmalarla birlikte 

tümörün etrafında çok fazla kan akışı oluşmaktadır. Gönderilen ışığa bağlı olarak kan, ışığı dokunun 

diğer kısımlarına göre daha fazla soğurmaktadır. Bundan dolayı geri yansıyan ışığın şiddetinde azalma 

olmaktadır. 

Geliştirilen Lazer Meme Diffüz Optik Tomografi Sistemi (LMDOTS) geri yansıma 

geometrisinde çalışmaktadır. Sistem bir optik probtan, bir girişi ve 49 çıkışı olan optik anahtardan 

(Optic Switch (OS)), elektronik donanımdan, dalga boyu 808 nm olan bir CW (continous wave) 

lazerden, veri toplama yazılımından ve 3D (üç boyutlu) görüntü oluşturmak için hazırlanan yazılımdan 

oluşmaktadır. Optik probun üzerinde 10x10’luk bir optik fiber matrisi bulunmaktadır. Her bir optik 

fiberin çapı 1 mm olup, bunlardan 49 tanesi kaynak olup dokuya sırası ile lazer göndermek için 

kullanılmaktadır. Geri kalan 49 tanesi ise doku içinde difüzyona uğradıktan sonra geri yansıyan 

fotonları toplamak ve fotodiyotlara yönlendirmek için kullanılmaktadır. İki optik fiber boşta 

bulunmaktadır. Prob üzerindeki tüm eşleşmeler sonucu 2401 tane kaynak-detektör eşleşme ölçümü ve 

toplamda 22 farklı kaynak detektör mesafesi bulunmaktadır. 

Yapılan çalışmada %1’lik intralipid ve indocyanine green (ICG) kullanılarak doku benzeri 

yapılar oluşturulmaktadır. Buradaki amaç doku benzeri yapılarda kaynak dedektör arasındaki 

mesafeye bağlı olarak ışığın doku içinde ulaştığı derinliği belirlemektir. Bu bilgi daha sonra 3D 

görüntü oluşturulurken tümörün yerini belirlemede kullanılacaktır. Bu amaçla yarı sonsuz doku uzayı 

içerisinde proba paralel olarak hareketli bir plaka yerleştirilmirildi. Plaka proba doğru yaklaşıp 

uzaklaşabilmektedir. Paralel plaka probtan 50 mm uzaklıktan başlatılıp 1 mm adım aralıklarla proba 

yaklaştırılıp ölçümler alındı. Her adımdan sonra detektör ışık şiddetlerindeki değişimden farklı kaynak 

detektör uzaklıklarından toplanan ışığın gidebileceği maksimum ve minimum derinliklerini saptanmış 

oldu. Bu işlemi intralipidin içine farklı miktarlarda ICG atarak değişik absorbsiyon katsayısılarına 

sahip doku benzeri yapılar (fantomlar) için tekrarlandı ve farklı absorbisyon katsayılarına sahip 

fantomlarda ışığın kaynak detektör mesafesine bağlı olarak ne kadar derine gidebileceği belirlendi. 

Anahtar Sözcükler: Diffüz Optik Tomografi, Meme Kanseri. 
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Gestasyonel Diabetes Mellitusta Eser Element Düzeyleri İle Plazma Lipid 

Peroksidasyonu Arasındaki İlişki 
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Amaç: GestasyonelDiabetesMellitus (GDM) ilk olarak gebelik sırasında ortaya çıkan 

diabetesmellitus (DM) tipidir. Gebelik esnasında anne karnındaki fetüsün gelişmesini sağlamaya 

yönelik olarak glikoz metabolizmasında çeşitli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. İnsülin salımını ve 

etkisinin mutlak veya göreceli olarak yetersizliği karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmalarının 

bozulmasına neden olmaktadır. Bu metabolik süreçlerde eser element hemostasisinin ve 

oksidan/antioksidan sistem dengesinin de etkilendiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 

Çalışmamızda gestasyonel diyabetik gebelerden oluşan hasta grubu ile sağlıklı gebelerden oluşan 

kontrol grubunda serum eser element (Fe, Cu, Zn) konsantrasyonları, plazma lipidperoksidasyon 

belirteci olan malondialdehit ve rutin biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız çok merkezli olup, gruplara ait kan örneklemeleri Sakarya 

Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 

başvuran sağlıklı gebelerden oluşan kontrol grubu (n=60) ve gestasyonel diyabetik hasta grubundan 

(n=56) alınarak rutin biyokimyasal parametreler ve eser element konsantrasyonları Biyofizik ve 

Biyokimya Anabilim Dalları Laboratuvarlarında ölçüldü. Serum eser element düzeyleri atomik 

absorpsiyon spektrofotometresinde (Shimadzu AA-6800) ölçüldü. Plazma malondialdehit düzeyleri 

spektrofotometrik metotla ölçüldü. Sonuçların istatistiksel analizi SPSS 15.0 versiyonu ile yapıldı.  

Bulgular: Gestasyonel diyabetik hasta grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak serum Cu ve plazma malondialdehit düzeylerinin arttığı (p=0.001), serum Zn 

düzeylerinin ise azaldığı saptandı (p=0.001). Hasta grubunda rutin biyokimyasal parametrelerden 

insülin, glikoz, HbA1c, total kolesterol, LDL-kolesterol ve HOMA-IR arttığı tespit edildi (p=0.001). 

Gestasyonel diyabetik hasta grubunda serum bakır düzeyleri ile LDL-kolesterol arasında negatif bir 

korelasyon (r=-0.303, p<0.05), plazma malondialdehit ve serum LDL-kolesterol arasında da negatif 

bir korelasyon saptandı (r=-0.266, p<0.05). Serum demir düzeyleri ile plazma malondialdehit arasında 

ise pozitif bir korelasyon tespit edildi (r=0.287, p<0.05).  

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre GDM hastalığının sürecine bağlı olarak eser element 

hemostasinin bozulduğu ve lipidperoksidasyonunun arttığı tespit edildi. Bu durumun hastalık süresi ve 

klinik semptomları ile ilişkili olarak fetüs gelişimini etkileyebileceği ileri sürülebilir.  

Anahtar Sözcükler: GestasyonelDiabetesMellitus, Bakır, Çinko, Demir, Malondialdehit. 
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Açık Kalp Ameliyatına Alınan Çocuklarda Vücut Dışı Kan Dolaşımının 

Plazma ve Kalp Dokusu Element Düzeylerine Etkisi 
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Eser elementler vücuttaki birçok biyokimyasal olayda vazgeçilmez role sahip eksojen 

moleküllerdir. Uzun süre hastanede yatarak tedavi gören hastalarda bu besin öğelerinin eksikliğine sık 

rastlanır ve replasmanları gerekebilir. 

Bu nedenle çalışmamızda, İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ve 

Acıbadem Üniversitesi, Bakırköy Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniklerinde, 

doğumsal kalp hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatına alınmak üzere başvuran 20 hastanın (1-12 

yaş) plazma ve kalp dokusu örneklerinde bakır, çinko, selenyum düzeylerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Hastalardan ameliyat öncesi vücut dışı dolaşımdan ayrılmadan hemen önce ve ameliyat 

sonrası 1.haftada kan örneği alınarak plazmaları ayrıldı. Ayrıca, ameliyat sırasında, sağ atriyum 

açılırken ve kapatılırken atriyotomi insizyonu-sütur hattından atriyum dokusu örnekleri alındı. Eser 

element ölçümleri Indüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektroskopisinde (ICP-OES-Thermo 

ICAP 6000) gerçekleştirildi. Ölçülen değerlerin istatistiksel anlamlılığı SPSS 15.0 programı 

kullanılarak yapıldı. Plazma selenyum değişiklikleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0,05). 

Sonuç olarak; Oksidatif stresle başa çıkmanın en önemli öğelerinden biri olan selenyumun, 

plazma ölçümlerine bakılarak ameliyat öncesi dönemden itibaren beslenmeye eklenmesi, vücudun 

karşılaştığı açık kalp cerrahisi travmasını hızla atlatabilmesi için önemli olabileceği kanısına varıldı. 

Anahtar Sözcükler: Eser element, vücut dışı dolaşım, açık kalp ameliyatı, plazma, kalp dokusu, 

bakır, çinko, selenyum. 
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Protein İkincil Yapı Analizi için Web-Tabanlı Programların 

Karşılaştırılması  

Yekbun ADIGÜZEL 

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul  

Proteinler, sağlıkta, ilaç ve gıda sanayinde, ve biyoteknoloji dahil gelişmekte olan bir çok yeni 

teknolojide sahip oldukları kullanım alanının sınırsızlığı dolayısı ile kritik öneme sahiptirler.  

Fonksiyonel olarak çalışabilirlikleri, yapılarına ve içerisinde bulundukları ortama bağlı olan proteinler 

için, protein yapı analizi en önemli araştırma konularından birisidir.  Bu alanda yüksek hassasiyette 

sonuç alınabilen spektroskopi ve kristalografi bazlı teknikler, ne yazık ki sonuç alma süreleri ve özel 

ekipman, materyal, ve örnek ihtiyaçlarından ötürü, bu alanda her geçen gün artan mevcut ihtiyacı 

yeterince karşılayamamaktadırlar.  Bu alanda, bilgisayar tabanlı teknikler yardımcı yaklaşımlar olarak 

gelişmektedir.   Bu amaçla, farklı algoritmalardan yararlanarak, web-tabanlı hizmet veren ve protein 

ikincil yapısını öngören çeşitli yazılımlar bulunmaktadır.  Bu çalışma ile, kullanıcı ve kullanım 

sınırlaması olmadan internet tabanlı olarak hizmet veren bu yardımcı teknikler, seçili ve karakteristik 

bir örnek üzerinden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Sözcükler:  Protein, ikincil yapı analizi, protein ikincil yapısını öngören programlar. 
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Ellagik Asidin Sıçan Kardiyomiyositlerinin L-tipi Ca
2+

 Akımlarına Olan 

Etkisi 

Yusuf OLĞAR, Nihal ÖZTÜRK, Semir ÖZDEMİR 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim dalı, Antalya, Türkiye 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda fenolik yapıların antikarsinojen, antioksidan, antiinflamatuar, 

antibakteriyal ve antiaterosklerotik etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Bu fenolik bileşiklerden biri olan 

ellagik asidin (EA) kardiyoprotektif etkisinin de olduğu ileri sürülmektedir. Bu çerçevede 

çalışmamızda EA’nın ventrikül miyositlerinin L-tipi Ca
+2

 akımlarına olan etkisi araştırılmış ve bu 

etkinin mekanizmasının aydınlatılması hedeflenmiştir. 

Çalışmamızda 3 aylık Wistar türü erkek sıçanlar kullanılmıştır. Sıçan kalbinden izole edilen 

ventrikül miyositleri EA verilmeden önce KON, verildikten sonra ise EA grubu olarak kabul edilerek, 

Ca
+2

 akımları incelenmiştir. Ca
+2

 akımları için voltaj kenetleme yönteminin tüm-hücre modu 

kullanılarak dinlenimde –70 mV düzeyinde tutulan hücrelerin zar potansiyeli –50 mV’a bir süre 

kenetlenerek, sodyum (Na+) akımları inaktif hale getirilmiştir. Doz yanıt eğrisi için –50 mV’tan 0 mV 

değerine tekrar eden pulslar uygulanarak akım kaydı alınmış, L tipi Ca
+2

 akımları için 10 mV’luk 

artışlarla +80 mV’a 250 ms’lik depolarize edici pulslar kullanılarak, 14 farklı voltaj seviyesinde akım 

kaydı alınmıştır. 

Sonuçlara bakıldığında akut EA uygulamasının Ca
+2

 akımlarını anlamlı olarak azalttığı 

görülmüştür. Ellagik asidin Ca
+2

 akımlarını baskılayıcı etkisinin doz bağımlı olduğu tespit edilmiş ve 

EC50 değeri 23 nM olarak hesaplanmıştır. Adenilil siklaz inhibitörü (SQ 22536, 10 µM) ve 

antioksidan (probucol, 5 µM) varlığına rağmen EA’nın Ca
+2

 akımlarını azaltıcı etkisi devam etmiştir. 

Ancak ilginç bir şekilde Nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü (L-NAME,500 µM) ve guanilil siklaz 

(GS) inhibitörü (ODQ, 1 µM) varlığında ise EA’nın azaltıcı etkisinin ortadan kalktığı görülmüştür. 

Özetle, EA nanomolar konsantrasyonlarda bile kardiyomiyositlerin iyonik özelliklerini 

etkilemektedir. EA Ca
+2

 akımlarını ve azaltmış bu etkisini de NOS-GS yolağı aracılığıyla 

gerçekleştirmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Ellagik Asit, Ca
+2

 Akımları, Nitrik Oksit, Guanilil Siklaz. 
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PET Sistemindeki Pozitron Annihilation Sürecinin Fiziği ve Monte Carlo 

Simülasyonu 
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Bu çalışmada, PET görüntüleme sisteminde meydana gelen pozitron annihilation sürecinin 

fiziği araştırıldı. Özellikle, sudaki beta parçacıklarının difüzyonu hedef alındı. Beta parçacıkları aynı 

kaynak noktasından rastgele yönlerde ve rastgele enerji seviyelerinde izotropik olarak salındı. Su 

içerisinde belirli bir mesafeyi geçtikten sonra, beta parçacıkları kendi enerjilerinin bir kısmını 

kaybederler. Yüklü parçacıkların (elektron ve pozitron gibi) enerji kaybının ana sorumlusu atomik 

elektronlardan inelastik çarpışmalardır. İnelastik süreçten kaynaklanan enerji kayıp oranı Beta-Bloch 

formülü kullanılarak hesaplandı. Bu sonuçlar, pozitron annihilation sürecinin Monte Carlo 

Simulasyonuyla nasıl verimli bir şekilde uygulanacağının ve geliştirileceğinin anlaşılmasına yardımcı 

olur. 

Anahtar Sözcükler: Pozitron Annihilation Fiziği, Pozitron Emisyon Tomografisi, Monte Carlo 

Simulasyonu. 

 

 


