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KONGRE PROGRAMI
29 Eylül 2015 Salı
13:30 – 14:30 KONGRE KAYIT
14:30 – 16:00 AÇILIŞ TÖRENİ
(Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonları)
19:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ (Altın Yunus Restaurant)
30 Eylül 2015 Çarşamba
09:00 – 09:45 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nizamettin Dalkılıç
Doç. Dr. Ayşe İnhan Garip
HAYVAN ELEKTRİĞİ KAVRAMINDAN
BİYOELEKTRİK BİLGİMİZİN EVRİMİ
Prof. Dr. Ferit Pehlivan

İYON

KANALLARINA:

09:50 – 10:35 KONFERANS II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Belgin Büyükakıllı
Doç. Dr. Nazmi Yaraş
MEME
LAZER
DİFÜZ
OPTİK
TOMOGRAFİ
SİSTEMİNİN
GELİŞTİRİLMESİ VE PİLOT KLİNİK DENEY SONUÇLARI
Murat Canpolat, Tanju Mercan, Gencay Sevimli, Emel Alimoğlu, Özgür Kazancı

Prof. Dr. Murat Canpolat
10:40 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:15 SÖZEL SUNUMLAR I
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Asiye Nurten
Doç. Dr. Anzel Bahadır
1. (S-1): Ehrlich Asit Tümör Hücreleri Üzerinde Kloraluminyum Ftalosiyanin
Ve Dosetakselin Sonodinamik Etkilerinin Araştırılması
Ergün Cem Köken, Serçin Özlem Çalışkan, Mehmet Dinçer Bilgin
2. (S-2): Pterostilben Tedavisinin Tip 1 Diyabetik Sıçan Siyatik Siniri Üzerine
Olan Nöroprotektif Etkileri
Özlem Bozkurt, Hatice Keser, Muhammed Majeed, Priti Vaidyanathan,
Mehmet Dinçer Bilgin
3. (S-3): Kanser Tanı Ve Tedavisinde Düşük Seviyeli Elektromanyetik Alanlar
Elçin Özgür Büyükatalay, Göknur Güler, Görkem Kısmalı, Nesrin Seyhan
4. (S-4): Sekanslı Pulslu Manyetik Alanın Diyabetik Nöropatide Ağrı Kesici
Etkisi
Tufan Mert, Furkan Baran, Ahmet Çelik, İsmail Günay
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5. (S-5): Beyin, Akciğer, Prostat Ve Diğer Tümör Türlerinin Tedavisinde Yeni
Nesil Alternatif: Boron Nötron Yakalama Terapisi
Zafer Akan
12:20 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
(Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Balo Salonu)
14:00 – 15:15 SÖZEL SUNUMLAR II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işıl Albeniz
Doç. Dr. Tamer Zeren
1. (S-6): Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Cytochrome
P4501A1 Gen Polimorfizminin Genotiplerinin Bakır, Çinko Düzeyleri Ve
Bakır/Çinko Oranı İle İlişkisi
Arzu Ay, Tevfik Gülyaşar, Nevra Alkanlı, Tammam Sipahi, İrfan Çiçin, Zafer
Koçak
2. (S-7): Behçet Hastalığında CXCR1 rs9282752 Polimorfizminin Önemi
Sanem Arıkan, Onur Öztürk, Ayfer Atalay, Mustafa Öncü, Mehmet Levent
Taşlı, Şeniz Ergin, Erol Ömer Atalay
3. (S-8): Gıdalar Yoluyla Sülfit Alımının Öğrenme Üzerine Etkisi Ve
Moleküler Mekanizması
Ceren Kencebay Manas, Narin Derin, Mehmet Bülbül, Mutay Aslan, Dijle
Kipmen Korgun, Güzide Ayşe Ocak
4. (S-9): Etodolak Türevi Sgk 205 ve Sgk 216 Bileşiklerinin K562 Kronik
Myeloid Lösemi Hücre Hatlarında Apoptotik Etkileri
Pınar Mega Tiber, Sera Averbek, Oya Orun, Pelin Çıkla-Süzgün, Ş.Güniz
Küçükgüzel
5. (S-10): Cdp-Kolin, Kolin Ve Sitidin’in İn Vitro Koşullarda Pıhtı Oluşum Ve
Fibrinolizis Süreçlerine Etkilerinin Tromboelastogram İle İncelenmesi
Engin Sağdilek, Betül Çam
15:20 – 15:35 KAHVE ARASI
15:40 – 16:55 SÖZEL SUNUMLAR III
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ferhan Esen
Doç. Dr. Göknur Güler Öztürk
1. (S-11) Oksidatif Stresin Eklem Kıkırdak Mekanik Özelliklerine Etkisi
Ekrem Çiçek
2. (S-12) Normal Kalp Sol Ventrikül Duvarı Hareketinde Mekansal Ve
Zamansal Gerilmesinin Karakterizasyonu
Döne Öztürk, Ömer Sayarcan, Ufuk Eryılmaz, Mehmet Bilgen
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3. (S-13) Kemik Değişiminin Doğal Mekanik Yüklenme Veya Kas Arızası
Durumlarında Evrimsel Yapısal Optimizasyon İle Hesaplamalı Simülasyonu
Mehmet Bilgen
4. (S-14) İnositol 1,4,5-Trifosfat (IP3R) Aktivasyonu İle Oluşan Hücre İçi
Ca+2 Salınımının Matematik Modelleme Kullanılarak İncelenmesi
Figen Çiçek, Kemal Sayar, Mehmet Uğur
5. (S-15) İloprostun İskemi Reperfüzyon Hasarında İskelet Kası Elektriksel Ve
Mekaniksel Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin İskemi Süresine Göre
Değerlendirilmesi
Ziya Bağış, Murat Özeren, Belgin Büyükakıllı, Selma Korkutan, Çağatay Han
Türkseven, Ebru Ballı, Derya Yetkin, Lülüfer Tamer Gümüş
17:00 – 18:30 POSTER TARTIŞMASI
19:30 AKŞAM YEMEĞİ (İnönü Üniversitesi Kalegöl Otel)
1 Ekim 2015 Perşembe
09:00 – 10:00 PANEL I
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meltem Ercan
Doç. Dr. Erdal Binboğa
Temel Tıp Bilimleri Alanındaki Araştırmalarda Elektrofizyolojik Tekniklerin
Diğer Tekniklerle İntegrasyonunun Önemi
Prof. Dr. Belma Turan
Prof. Dr. Murat Ayaz
Doç. Dr. Semir Özdemir
Doç. Dr. Nazmi Yaraş
Doç. Dr. Mete Özcan
Öğr. Gör. Dr. Figen Amber Çiçek
10:05 – 10:50 SÖZEL SUNUMLAR IV
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Bilgen
Doç. Dr. Işıl Öcal
1. (S-16): Kardiyomiyositlerde Hücre İçi Zn+2 Depolarının Floresans
Görüntüleme Tekniği İle Görüntülenmesi
Erkan Tuncay, Guy Rutter, Belma Turan
2. (S-17): Yüksek Sükrozla İndüklenen Metabolik Sendromlu Sıçanlarda
Oluşan Kalp Fonksiyon Bozukluğunda Sarkoplazmik Retikulumun Rolü
Esma Nur Okatan, Ayşegül Toy, Belma Turan
3. (S-18): Rho-Kinaz İnhibisyonunun Patolojik Kardiyak Hipertrofide Bozulan
Miyositlerin Ca+2 Regülasyonunu Etkisi
Semir Özdemir, Yusuf Olğar, Murat Cenk Celen, Bilge Eren Yamasan, Nihal
Öztürk
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10:50 – 11:20 KAHVE ARASI
11:20 – 12:30 POSTER TARTIŞMASI
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
(Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Balo Salonu)
14:00 – 19:00 SOSYAL PROGRAM
(Aslan Tepe Höyüğü, Battalgazi)
19:30 AKŞAM YEMEĞİ (Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı)

2 Ekim 2015 Cuma
09:00 – 10:00 PANEL II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bora Barutçu
Doç. Dr. İsmail Abidin
Sinir Hücrelerinde Trp Katyon Kanallarının Araştırılmasında Patch-Clamp ve
Florometrik Analiz Tekniklerinin Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Ömer Çelik,
Yrd. Doç. Dr. Abdulhadi Cihangir Uğuz,
Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu.
10:05 – 11:00 SÖZEL SUNUMLAR V
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat Canpolat
Doç. Dr. Aykut Pelit
1. (S-19): Stimülasyonun Ritmi, Pasif Dikkat Düzeyini Modüle Eder Mi?
Pekcan Ungan, Hakan Karşılar
2. (S-20): Protoporfirin IX Yüklü Manyetolipozomların
Karakterizasyonu
Harun Başoglu, M. Dinçer Bilgin, Mustafa M. Demir

Biyofiziksel

3. (S-21): Düşük Maliyetli Pupilometre Sistemiyle Görev-Uyarımlı Pupiler
Tepkinin Karakterizasyonu
N Kıylıoğlu, MA Kılıç, D Bakay, MT Mavioğlu, Mehmet Bilgen
4. (S-22): 3-Boyutlu Kitosan Doku İskelelerinin Electrospinning Tekniği İle
Üretimi
Elfide Yılmaz, Erdal Binboğa, Aylin Şendemir Ürkmez
11:00 – 11:30 KAHVE ARASI
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11:30 – 12:05 KISA KONFERANS ve SÖZEL SUNUM VI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semra Özdemir
Doç. Dr. Semir Özdemir
(KK1) Protein ve mRNA Entropilerini Eşitlemek İçin Bilgi Teorisi Yaklaşımı
Doç. Dr. Yekbun Adıgüzel
1. (S-23) Entegre Sanal Tarama Yöntemleri İle Yeni İlaç Adaylarının Keşfi
Serdar Durdağı, Ramin Ekhteiari Salmas, Murat Şentürk
12:10 – 12:30 2015 Avrupa Biyofizik Kongresi Hakkında Bilgilendirme
Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
(Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Balo Salonu)
14:00 – 15:30 PANEL III
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu
Doç. Dr. Leman Yalçıntepe Güneştutar
Güncel Biyofizik Eğitimi
Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin,
Prof. Dr. Yunus Karakoç,
Prof. Dr. Belgin Büyükakıllı,
Prof. Dr. İsmail Günay.
15:30 – 16:30 BİYOFİZİK GÜNDEMİ
16:30 – 17:30 ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ
19:30 GALA YEMEĞİ (Altın Yunus Restaurant)
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KONFERANSLAR
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K1
Hayvan Elektriği Kavramından İyon Kanallarına: Biyoelektrik Bilgimizin Evrimi
Prof. Dr. Ferit Pehlivan
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD
Özet
Mekanik olaylardaki görsellik ve dokunulabilirlik nedenleri ile mekanik bilgilerimiz
elektrik bilgilerimizden daha önce gelişmiştir. Paralel olarak, önce mekanik uygulamalara
dayalı olan 1. Sanayi devrimi 18-19. Yüzyıllarda gelişirken 19-20. Yüzyıllarda gelişen ikinci
ve hatta üçüncü sanayi devrimlerindeki uygulamaların çoğu elektriğe dayalıdır.
Canlılarda da bir tür elektrik olduğu bir anatomi profesörü olan Galvani’nin kurbağa kası
ile değmede bulunan farklı iki metalin kasılmaya neden olması ile anlaşılmıştır. Galvani’nin
hayvan elektriği (animal electricity) adını verdiği bu elektriğin cansız sistemlerdeki
elektrikten öz bakımından farklı olmadığı sonradan anlaşılmıştır. Daha sonraki yıllarda
Helmholtz’un galvanometrik yöntemle kurbağa siyatik sinirinde iletim hızını ölçtüğünü
görüyoruz (1850).
Helmholtz’dan sonra yirminci yüzyılın ortalarına kadar geçen bir zamanda, biyofiziğin
gelişiminde de biyoelektrik bilgilerimizin evriminde bir duraksama olmuştur. Bu sırada
Fizikçi kimliğindeki bilim adamları atom, atomaltı taneciklerle ilgilenirken, kuantum
mekaniğini ve relativite kuramını geliştirirken biyolojik olaylara pek ilgi duymamışlardır.
Biyoelektrik olaylara ilgi duyan İngiliz kökenli Edgar Adrian (1889-1977), Keith Lucas
(1879-1916) gibi bilim adamları, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, uyarılabilir dokulardaki
ölçüm ve gözlemlerden eşik değer, refrakter dönem, kronaksi benzeri fenomonolojik
kavramlar geliştirmişler, ancak bu kavramların kökenindeki fiziksel ve kimyasal süreçler
hakkında bir öngörüde bulunamamışlardır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde ise Amerikan
kökenli iki bilim adamı, Joseph Erlanger (1874-1965), Herbert Spencer Gasser (1888-1963)
kendi ossiloskoplarını da kendileri yaparak, ilk olarak aksiyon potansiyelinin biçimini
kaydetmeyi başarmışlar, eğrileri analizleyerek sinir liflerini gruplandırabileceklerini
göstermişlerdir.
İkinci dünya savaşı sonrasında biyofizik, biyolojik bilimlerin motoru ve öncüsü olmaya
başlamıştır. Biyofizikçiler bir yandan DNA nın üç boyutlu yapısını çözerken, İngiltere kökenli
ve fizik-kimya-biyoloji kültürlerini özümsemiş iki biyofizikçi Alan L. Hodgkin (1914-1998)
ve Andrew F. Huxley (1917-2012), 1939 da daha 25 yaşlarında iken, tek bir hücre içinden
aksiyon potansiyelini kaydetmeyi başarmışlar, ancak her ikisi de savaşa katılarak bu
çalışmalarını bir süre kesintiye uğratmışlardır. Aynı yıl, Amerikan biyofiziğinin babası
sayılan Kenneth Stewart Cole (1900-1984), Curtiz ile yaptığı bir çalışmada aksiyon
potansiyelinin yayılması sırasında hücre zarının iletkenliğinde çok büyük bir değişme
olduğunu göstermiştir. Cole ayrıca laboratuvarında voltaj-kenetleme tekniğini geliştirmiştir.
Savaş sonrası Hodgkin de İngiltere’de voltaj kenetleme tekniği geliştirmeye çalışır ancak çok
başarılı olamaz. Hodgkin kısa bir süre Cole’ün laboratuvarında çalışarak, öğrendiği voltaj7
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kenetleme tekniğini İngilteredeki laboratuvarına uyarlar. Hodgkin ve Huxley voltaj-kenetleme
tekniği ile yaptıkları yoğun çalışma sonuçlarını 1952 yılında peşpeşe 4 makalede yayınlarlar.
Reaksiyon kinetiğine benzer bir model kullanarak, zar iletkenliğinin ve aksiyon potansiyelinin
zamanla değişim deseninin bu modele göre hesaplanabileceğini gösterirler. Denklem çözüm
sonuçlarının daha önce fenomonojik olarak tanımlanmış eşik değer, refrakter dönem, uyum
yapma, anot kesilme uyarılması gibi kavramları açıklayabileceğini gösterirler. Altmış yılı
aşmasına rağmen, sinir ve kas dokusu gibi uyarılabilir hücrelerde aksiyon potansiyelinin
oluşumu ve yayılması hakkında Hodgkin ve Huxley aşılmış değildir.
Hodgkin ve Huxley deney sonuçlarının analizinden, her bir iyon cinsinin hücre zarında
farklı birer yolak izlediğini kabul ederler ancak bu yolaklara bir ad takmazlar. 1960 yıllarda
bu yolaklara “iyon kanalı” adı takılır, ancak henüz bu yolaklar ne yapısal olarak, ne de
fonksiyonel olarak izole edilebilmiş değildir.
Erwin Neher (1944-) ve Bert Sakmann (1942-), birincisi fizikçi kökenli, diğeri hekim
kökenli iki Alman biyofizikçidir. İkisi de biyofizik ve sibernetik konularına lise çağlarında
ilgi duyarlar. Neher, daha lise çağlarında, Hodgkin ve Huxley’in sinir iletimi ile ilgili
çalışmalarını okur. Bu ilgisi ile biyofizikçi olmaya, bunun için de, kendi ifadesi ile
“Üniversitede önce fizik okuyup üstüne daha sonra biyoloji eklemeye” karar verir ve öyle de
yapar. Sakmann da Fizik ve biyoloji arasında gidip gelirken kendisini tıp fakültesinde bulur.
Ama fizik ve mühendislikle ilgisini kaybetmez.
Neher ve Sakmann, 1967 yılından sonra Göttingen’de Max-Planck Biophysical
Chemistry Enstitüsünde doktora çalışması yaparlarken tanışırlar ve İyon kanalları var ise
gürültünün üstesinden gelip tek kanaldan geçen akımı gözlemeyi hedeflerler. Mikropipet
ağzına çok küçük bir zar parçasını sıkıca yapıştırma esasına dayalı yama (patch) kenetleme
yöntemini geliştirerek, 1976 yılında sinir-kas kavşağındaki asetilkolin reseptör kanallarından
geçen tek kanal akımını kaydetmeyi başarırlar. İyon kanallarının somutlanması biyomedikal
bilimlerde yeni bir çığır açar. Biyofizikçilerin geliştirdiği bu yöntem, zamanla fizyoloji,
farmakoloji, biyokimya gibi diğer temel tıp disiplinlerinin, daha sonra da nöroloji, kardiyoloji
gibi klinik disiplinlerin temel uğraş alanlarından biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Biyoelektrik, zar potansiyeli, aksiyon potansiyeli
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Abstract
Our knowledge about the mechanics advanced before the electricity becuse of the
visuality and tangibility of the mechanical events. So the first industrial revolution which was
depended on mechanical applications developed in 18—19 Centuries, while the second and
third industrial revolution which were dependent on applications of electricity developed
merely in 20. Century.
It was understood that living creatures have also eletrical properties when Galvani
showed that a frog muscle beeing contracted if two different metal contacted to it. It was soon
deduced that there was no essential difference between this electricity which Galvani has
called it “animal electriciy” and the electricity found in inanimate nature. After Galvani, most
important event about bioelectricity was the Helmholtz achievement to measure the
conduction velocity in the frog sciatic nerve (1850).
After Helmholtz next to the mid of 20. Century there is some delay in development of
biophysics and in evolution of knowledge about bioelectricity. In this period, physicists
mainly dealed with the atoms and subatomic particles, they developed quantum mechanics
and relativity theory and they did not interested in biological phenomena. During the first
quarter of the XX.Century, some English scientists, like Edgar Adrian (1889-1977) and Keith
Lucas (1879-1916) developed some phenomonolgical concepts like “threshold”, “Refractory
period”, “Chronaxi”, etc. from the observations and measurements on excitable tissues, but
they give not any explanation about the physical and chemical processes underlying these
concepts. In the second quater of the XX. Century, two American scientist Joseph Erlanger
(1874-1965), Herbert Spencer Gasser (1888-1963), accomplished to record the time course of
an action potential by making their oscilloscopes themselves, and they showed that nerve
fibers may be classed into groups by analyzing these signals.
Biophysics began to be a motor and a lead of biological sciences after the second world
war. While some biophysicists solving the 3rd dimensional structure of DNA some others
concentrated on the physical and chemical mechanisms underlying the excitable cells. Two
English biophysicists Alan L. Hodgkin (1914-1998 and Andrew F. Huxley (1917-2012),
being acquainted with all basic sciences (physics, chemistry, biology) accomplished to record
single cell action potential in 1939. Alan L. Hodgkin was only 25 years old at that time, but
after this achievement they joined 2nd World War and their research was corrupted for five
years. At the same year, Kenneth Stewart Cole (1900-1984), who is recognized as the father
of American biophysics, showed that the conductance of cell membrane unusually increased
during the action potential propagation, with the participation of Curtiz. Cole also developed
voltage-clamp technique in his laboratory. After the war, Hodgkin worked with Cole for a
short time, being learned the voltage-clamp technique returned to England. Hodgkin and
Huxley published 4 papers in 1952 about the results of their intense studies on single cell
membranes with the voltage-clamp technique. Assuming a model similar to reaction kinetics,
they showed that the time course of the membrane conductance and membrane potential can
be calculated due to this model. The results of their calculations also explained the underlying
mechanisms of the concepts of threshold, refractory period, accomodation, anode-break
excitation etc. which are phenomenologically defined before. Being elapsed 60 year after
9
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these publications, our knowledge about the propagation of action potential in the membranes
of excitable cells are the same as the Hodgkin and Huxley explained.
Hodgkin and Huxley assumed that the every type of ions passed from the cell
membrane following a definite path, but they did not give a name for these paths. These paths
were called ”ion channels” after 1960, but they were not isolated structurally or functionally
yet at that time.
Erwin Neher (1944-) and Bert Sakmann (1942-), are two German biophysicists and
background of one of them was physics and the other was physician. Both of them interested
about the physics and cybernetics during the high school years. Neher read the papers of
Hodgkin and Huxley during the high school years decided to become a biophysicist. In order
to achieve this goal, first get physics course at the university and then add the biology
knowledge upon it. While Sakmann went to a medical school but did not loose his interest
with physics and engineering.
Neher and Sakmann meet at Max-Planck Biophysical Chemistry Institute in 1967 when
they are doctorate student and they planned to observe the current passed single channel by
managing the noise, if the channel are exist truly. They developed patch-clamp method, the
essence of which was to seal a patch of membrane tightly on the tip of a micropipette. They
accomplish to record the current flowing from the acetil choline receptor channel at the
nerve-muscle junction.
Identification of the ion channels opens a new line in biomedical sciences. This method
which is developed by biophysicists, become a tool first for other biomedical basic sciences,
such as physiology, biochemistry and pharmacology and then a tool for some clinical
disciplines, such cardiology and neurology.

Key words: Bioelectricity, membrane potential, action potential
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K2
Meme Lazer Difüz Optik Tomografi Sisteminin Geliştirilmesi ve Pilot Klinik Deney
Sonuçları
Murat Canpolat1, Tanju Mercan1, Gencay Sevimli1, Emel Alimoğlu2, Özgür Kazancı3
Prof. Dr. Murat Canpolat
1

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi,

Antalya, Türkiye
2

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Antalya, Türkiye

3

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Antalya, Türkiye

Özet
Meme tümörlerinin teşhisi için mamografi, ultrason (US) ve manyetik rezonans görüntüleme
(MRI) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin her birinin kendine göre
avantajları ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Mamografi, memedeki kalsifikasyonlara duyarlı
olup, meme fizyolojisindeki değişimlere duyarlı değildir. Ayrıca, 40 yaşının altındaki
bayanlarda meme dokusunun yoğun olmasından dolayı mamografi çalışmamaktadır. US is
doku yoğunluğundaki değişime duyarlıdır. US genellikle mamografi ile birlikte kullanılmakta
olup, sonucu radyolog tecrübesine bağlı olarak değişebilmektedir. MRI ise pahalı bir sistem
olup, meme görüntülenmesi için kolay ulaşılan bir sistem değildir. Meme tümörlerinin
değerlendirilmesinde altın standart minimal invaziv bir yöntem olan meme biyopsisidir. Bu
yüzden meme tümörlerinin teşhisinde tanısal doğruluğu arttıracak yeni görüntüleme
yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Difüz optik tomografi (DOT) meme tümörlerini görüntülemek amacıyla geliştirilmekte olan
yeni bir yöntemdir. DOT sistemlerinde dalga boyu aralığı 750-900 nm olan yakın kızıl ötesi
ışık kullanılmaktadır. Bu dalga boyu aralığında ışığın dokuya penetrasyonu en yüksektir,
bundan dolayı bu dalga boyu aralığı “body window” olarak adlandırılmaktadır. Bu dalga boyu
aralığında ışık en çok hemoglobin tarafından absorplanmaktadır, bu nedenle DOT sistemi
tümör oluşumdaki anjiogenez den dolyı oluşan kan konsantrasyonundaki değişime duyarlıdır.
Işık meme içine kırılma indisinin değişmesinden dolayı saçılmaya uğrar. Hücre zarının ışığı
kırma indisi olup hücreler arası sıvının ışığı kırma indisinden büyüktür, bundan dolayı ışı
hücre zarından saçılmaya uğrar. Benzer şekilde çekirdek, mitokondri ve diğer organaellerin
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zarının ışığı kırma indisinin sitoplazmadan farklı olması nedeniyle de hücre içinde de ışık
saçılır. Sitoplazmanın ve hücre zarının ışığı kırma indisleri sırasıyla 1.38 ve 1.41 dir.
Geliştirdiğimiz DOT sistemi optik prob, elektronik kartlar, bir 1x49’luk optik anahtardan,
dalga boyu 808 nm olan diyot lazerden, oluşmaktadır. Bu sistemi ile yapılan çalışmada ele
gelen kitlesi bulunan 10 hastada toplam 13 lezyon incelendi. Önce bu hastalarda
ultrasonografi, mamografi veya manyetik rezonans görüntüleme ile her iki meme incelendi.
Daha sonra hasta sırt üstü yatarken fiber optik prob hastanın memesindeki kitle bölgesine
hafifçe değdirilerek DOT sistemi ile ölçümler alındı. Sağlam meme simetrik bölgesinde
alınan ölçümler kontrol grubu olarak kullanıldı. Ölçümlerden sonra yedi lezyona ultrason
altında kor biyopsi, bir hastaya ise cerrahi biyopsi yapıldı. DOT sistemi ile alınan görüntüler
radyolojik bulgular ve biyopsi sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Biyopsi yapılan
lezyonlardan beş tanesi invaziv duktal karsinoma, biri lobular karsinoma, biri adenozis ve biri
papilloma olarak sonuçlandı. Diğer beş lezyon (bir hamartoma, bir postoperatif skar doku, iki
kist ve bir mastit) ultrasonografi, MRG ve/veya mamografi ile teşhis edildi. Malign ve benign
tümör ile mastit olgularında normal meme dokusuna göre daha yüksek kontrast görüldü.
Hamartoma, kist ve skar dokusu ise normal meme dokusu ile karşılaştırıldığında bir kontrast
oluşturmadı. Bu pilot çalışmanın sonuçları DOT ile neoplazilerin, hamartoma ve kist gibi
diğer meme patolojilerinden ayırt edilebildiğine ait ipuçları vermektedir.
DOT sisteminin diğer radyolojik görüntüleme sistemleri ile beraber klinikte kullanılma
potansiyeli bulunabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Breast tumor, teşhis, lazer meme difüz optik tomografi sistemi
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Abstract
Currently, several imaging modalities have been used for detection of breast tumors such as
mammography, ultrasound (US), magnetic resonance imaging (MRI). Each system has its
unique advantage and weakness in detection of the tumors. Mammography is sensitive to
calcifications, but not physiological alteration in breast physiology. Beside it, mammography
does not work for women age under 40 due to dense breast tissues. US is sensitive to the
tissue density in imaging. It usually be used with mammography and results may change with
experience of radiologist. MRI is expensive and not accessible for diagnosis of breast tumors.
Gold standard for the diagnosis is minimally invasive needle biopsy may be applied after the
all the imaging modalities to reach the definitive conclusion. Therefore new imaging
modalities are needed to increase rate of diagnostic accuracy in detection of breast tumors.
Diffuse optical tomography (DOT) is an emerging modality in diagnosis of breast tumors.
Near infrared light in the wavelength range of 750-900 nm has been used in DOT systems.
Penetration of light in the wavelength of 750-900 nm is highest to the tissues, therefore the
wavelength range has been called “body window”. Absorption of the light is dominated by
hemoglobin in the wavelength of the body window, hence DOT system is sensitive to change
of the blood distribution such as angiogenesis of tumors. Light scatters in a breast due to
heterogeneity in the index of refraction of the breast. The index of refraction for cell
membranes is greater than the index of refraction for extracellular liquid, which causes
scattering of light at the cell membrane. Light also scatters inside a cell at the nucleus,
mitochondria, and other organelles due to difference in the index of refraction between
intracellular compartments and the surrounding cytoplasm. Most of the scattering from the
cells takes place due to structures within the cells. The average refractive indices of the
cytoplasm and membranes of the cells and organelles are 1.38 and 1.48, respectively.
We have developed a laser breast optical tomography system consists of an optical fiber
probe, electronics boards, one 1x49 optics switch and a diode laser with wavelengths of 808
nm. Thirteen lesions from 10 patients were examined using ultrasound, mammography or
magnetic resonance imaging (MRI). All the patients had a palpable lump or mass located
superficially. Then, the optical probe was placed gently on the breast while the patient in
supine position. First measurement was taken on the lesion and the second from the
symmetrical counterpart of the other breast as a control group. After the measurements,
ultrasound guided vacuum or core biopsy were performed to seven lesions. One patient
13
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underwent surgical biopsy. Images of the breast diffuse optical tomography system were
evaluated by comparing to the radiological findings.
Ultrasound guided biopsies or surgical biopsy revealed five ductal invasive carcinomas, one
invasive lobular carcinoma, one adenosis and one papilloma. The other five lesions (one
hamartoma, one postoperative scar tissue and two cysts, one mastitis) were diagnosed by
ultrasound, MRI and/or mammography. Malignant or benign tumors and also mastitis
had higher contrast than the normal breast tissue. Hamartoma, cysts and scar tissue didn't give
any contrast when compared with the normal breast tissue. It has been thought that breast
diffuse optical tomography system has a capability to differentiate breast neoplasia from cyst
and hamartoma.

Key words: Breast cancer, diagnosis, laser breast diffuse optical tomography system
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KK3
Protein ve mRNA Entropilerini Eşitlemek İçin Bilgi Teorisi Yaklaşımı
Doç. Dr. Yekbun Adıgüzel
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Özet

Shannon’un bilgi iletişimi teorisi temel alınarak, polimerik bir makromolekülün entropisi, bu
makromolekül boyunca yer alan tüm yapıtaşlarının entropileri bit birimi cinsinden toplanarak
hesaplanabilir. Eğer bu yaklaşım belirli boyuttaki bir protein ve onun uzunluğunda bir
proteini kodlayabilecek mRNA için sadece yapıtaşı çeşitliliği üzerinden uygulanırsa, proteinin
entropisi daha az bulunur. Entropideki çelişkili gibi görünen bu azalma, proteindeki
konformasyonel varyasyonları hesaplamalarda yeni bir değişken olarak ele alarak ve mRNA
ile proteinin entropilerini dengeleyerek çözülebilir. Bu eşitleme, proteinin translasyonu
sırasında kodon kullanımındaki dejenerasyonu karşılamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Shannon entropisi, protein, mRNA, eşitleme, kodon dejenerasyonu

Abstract

Based on the Shannon’s information communication theory, entropy of a polymeric
macromolecule can be calculated in bits through adding the entropies of each building blocks
that encompasses the entire length of a macromolecule. If this approach is applied on a
protein of specific size and the mRNA that would be encoding the same length of protein, by
accounting for only the building blocks’ variation, there is seemingly lower entropy in case of
the protein. This decrease in the entropy seems contradictory. The apparent contradiction is
resolved by considering the conformational variations in proteins as a new variable in the
calculation and balancing the approximated entropy of mRNA and the protein. This
equalization compensates for the degeneracy in codon usage during protein translation.

Key words: Shannon’s entropy, protein, mRNA, equalization, codon degeneracy
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PNL2
Sinir Hücrelerinde TRP Katyon Kanallarının Araştırılmasında Patch-Clamp Ve
Florometrik Analiz Tekniklerinin Kullanımı
Ömer Çelik1, Abdulhadi Cihangir Uğuz1, Mustafa Nazıroğlu1,2
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2

Süleyman Demirel Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Isparta, Türkiye

Özet
Kalsiyum iyon (Ca+2) miktarı, hücre içerisine kıyasla hücre dışında olarak 10.000-20.000
misli daha fazladır. İstirahat halindeki bir hücrede hücre içi serbest Ca+2 miktarı yaklaşık
olarak 50-100 nM civarındadır. Depolarizasyon, hormon aktivasyonu vb. olaylar hücredeki
hücre içi serbest Ca+2 miktarı artış mekanizmalarını tetikler ve miktarı 1–3 µM seviyesine
yükselebilir. Sitozole Ca+2 girişinin olduğu seçici olmayan kanallardan bir tanesi de transient
receptor potential (TRP) kanallarıdır. Bu iyon kanalı ailesinin 7 alt tipi vardır. Bu alt aile
grupları arasında yer alan TRP melastatin 2 (TRPM2) ve TRP vaniloid 1 (TRPV1) katyon
kanalları oksidatif stres ile aktive olmaktadırlar. Kırmızı biberde yaygın bulunan kapsaisin ile
de aktive olan TRPV1 kanalları kapsazepin ile bloke olur. ADP-riboz ile de aktive edilebilen
TRPM2 katyon kanalları 2-Aminoethoxydiphenyl borate (2-APB) ve antralik asit (ACA) ile
dolaylı yoldan bloke edilebilmektedirler. Bununla birlikte sinir hücrelerinde bu kanalların
inhibisyonunda nelerin rol oynadığı henüz yeterince belli değildir. TRPM2 ve TRPV1
kanalları periferal ağrıda önemli role sahip olan arka kök gangliyon hücreleri ve epilepsi
oluşumunda önemli role sahip olan hipokampus nöronlarında daha ziyade varlığı
gösterilmiştir. Bununla birlikte periferal ağrı ve epilepsi oluşumunda TRPM2 ve TRPV1
kanalarının rolü yeterince bilinmemektedir.
1976 lı yıllarda geliştirilen patch-clamp tekniğinde bir cam veya borasilikat cam pipet
vasıtasıyla hücre temas edilerek gegaseal oluşturularak kayıt alınacak hazır hale
gelinmektedir. Başlıca, 4 çeşit kayıt alma tekniği vardır. Bunlar, tüm hücre, hücre üzerinde,
içi dışarıda ve dışı içerdedir. Patch-clamp kültür ortamındaki hücrelere uygulanabildiği
gibi taze beyin kesitlerindeki hücrelere de uygulanabilir. Taze beyin kesitleri sinaptik
bağlantıların ve devrelerin korunduğu preparatlar olduğundan dolayı, bu uygulamaların belirli
avantajları bulunur. Günümüzde otomatik patch-clamp kayıt alan teknikleri de mevcut
olmasına rağmen bu otomatik tekniklerin birçok dezavantajları mevcuttur. Hücre içi serbest
Ca+2 görüntüle tekniklerinden diğer bir tanesi de konfokal mikroskop ve spektrofluorometrik
analizlerde kullanılan Fura-2 ve Fura-4 analiz teknikleridir.
İyon kanallarının sızdırması veya tamamen bozulmasına bağlı olarak, hücre içerisine Ca+2
iyon miktarının aşırı artışı, ya hücrenin yaşamsal görevlerini bozmakta veya hücre ölümüne
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götürmektedir. Arka kök gangliyon hücrelerinde hücre içerisine Ca+2 aşırı girişinin periferal
ağrıya neden olduğu iyi bilinmektedir. Yakın zamanda yapılan arka kök gangliyon
hücrelerinde yapılan çalışmalarda, hücre içerisine aşırı Ca+2 girişinde TRPM2 ve TRPV1
kanallarının rolü gösterilmiştir. Benzer şekilde hipokampal sinir hücrelerinde sitozole Ca+2
girişinde TRPM2 ve TRPV1 katyon kanallarının önemi de ispatlanmıştır.
Sonuç olarak, sinir hücrelerinde TRP katyon kanallarının araştırılmasında en yaygın ve kabul
edilir teknik patch-clamp tekniğidir. Floresan görüntüleme teknikleri de patch-clamp
sonuçlarını kuvvetlendirmek bakımından önem arz etmektedir. Periferal ağrı ve epilepsi
oluşumunda TRPM2 ve TRPV1 kanaları önemli bir rolü vardır. Hipokampal ve arka kök
gangliyon hücrelerinde oksidatif stres ile aktive edilen TRPM2 ve TRPV1 katyon kanalları
vasıtasıyla Ca+2 akışının önlenilmesinde yeni blokerlerin keşfedilmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum iyonu, sinir hücreleri, Fura-2, TRP katyon kanalları, Patchclamp tekniği.
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Abstract

Calcium ion (Ca2+) concentrations are 10,000-20,000 times higher in outside of the cells than
in inside of the cells. During depolarization, cytosolic Ca2+ concentrations increase from 502+
80 nM to 1pass the cell membrane through ion channels and one member of
the ion channels is transient receptor potential (TRP) channels with seven subfamilies. Some
subfamilies of the TRP channels such as TRPV1 (vanilloid) and TRPM2 (melastatin) were
discovered within decades and they are activated by oxidative stress and they are involved in
Ca2+ homeostasis disruption in neuronal cells. Subtype of TRPM2 and TRPV1 cation
channels is widely expressed in dorsal root ganglion and the hippocampal neurons which have
important role on etiology of peripheral pain and epilepsy, respectively. TRPV1 is a gated by
noxious heat, oxidative stress and the pungent ingredients of hot chili peppers (capsaicin) and
it is inhibited by capsazepine. TRPM2 channels are also activated by oxidative stress and
ADP-ribose but they are inhibited by 2-Aminoethoxydiphenyl borate (2-APB) and anthranilic
acid (ACA). However, there is scarce report on activation and inhibition mechanisms of the
channels. However, there are scarce report on role of overload Ca2+ entry through TRPM2
and TRPV1 peripheral pain and epilepsy.
Patch-clamp technique is firstly discovered at 1976. In the method, the cells are attached by a
borosilicate capillary tube for induction of gegaseal. There are four configuration of patchclamp technique namely on-cell, whole-cell, inside-out and outside-out. Patch-clamp
technique can be performed both cell culture (single cell) and brain slices. In brain slices,
synapses and neuron structure can be protected and it’s better than in single cell records in
some experiments. In recent years automatic patch-clamp techniques were also discovered but
there is discussion on success rate and pipet price of the automatic patch-clamp techniques in
the cell records. Fluorescence imaging systems such as Fura-2 and Fura-4 techniques have
been also using on measurement intracellular free Ca2+ concentration in confocal microscope
and spectrofluorometer.
Over production of reactive oxygen species (ROS) through TRPV1 and TRPM2 channels
induces over Ca2+ influx in neuronal cells and the cells will expose either programmed death
(apoptosis) or decrease of life functions. It is well known that cytosolic Ca2+ influx has
important role on induction of peripheral pain and epilepsy. Recently we have firstly indicated
role of oxidative stress-dependent activated TRPM2 and TRPV1 channels in dorsal root
ganglion and hippocampal neurons of experimental animals.
In conclusion, patch-clamp technique is best technique on oxidative stress-depended
activation of TRP channels in neurons. Fluorescence imaging technique results are supporting
patch-clamp results in neurons. It seems that TRPV1 and TRPM2 channels has important role
on pathophysiology of peripheral pain and epilepsy. However, there is need future studies on
antagonists of TRPV1 and TRPM2 channels in the neurons.
Key words: Calcium ion, Fura-2, neurons, TRP cation channels, Patch-clamp technique.
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PNL3
Güncel Biyofizik Eğitimi
Panel Moderatörü: Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin
Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin, Prof. Dr. Yunus Karakoç, Prof. Dr. Belgin Büyükakıllı,
Prof. Dr. İsmail Günay
Tıp fakültelerindeki Biyofizik Lisans Programları
Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin
Biyofizik biyoloji ve fizik arasında bir köprü olup atom ve molekülden hücre, organizma ve
çevre kadar yaşamın her evresinde disiplinler arası araştırmalar içermektedir. Bütün bu
evrelerdeki çalışmaların getireceği yenilikler Tıp ve Yaşam Bilimlerindeki ilerleme ve
gelişimlerle doğrudan bağlantılıdır. Tıp Lisans eğitiminde verilecek biyofizik dersleri,
geleceğin doktorların Tıp problemlerindeki fiziksel prensipleri anlamada ve bu problemleri
yenilikçi çözümler bulmada kullanacakları ileri teknolojilere bakış açılarını değiştirecek ve
daha sorgulayıcı bir hekim olmalarını sağlayacak kapsamda olmalıdır. Tıp fakültelerindeki
lisans eğitimi Ulusal ÇEP’e göre yeniden düzenlenmektedir. Tıp fakültelerimizde 1 ve 2.
sınıflarda biyofizik anabilim dalları tarafından verilen derslerin ve uygulamaların sayıları ve
içerikleri çok değişiklik göstermektedir. Bazı biyofizik anabilim dalları tarafından 1 ve 2
sınıftaki verilen ders saatleri; Adnan Menderes Üniversitesinde 95 T 23 U, İnönü Üniversitesi
70 T 24 U, Mersin Üniversitesi 83 T 28 U, Celal Bayar Üniversitesi 45 T , Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram TF 92 T 22 U, Selçuklu Üniversitesi 58 T 16 U, Süleyman Demirel
Üniversitesi 88 T 10 U, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TF 44 T 26 U, İstanbul Üniversitesi
Çapa TF 63 T, Marmara Üniversitesi 64 T 2U, Dicle Üniversitesi 46 T 14 U, Akdeniz
Üniversitesi 57 T 30 U, Çukurova Üniversitesi 81 T 20 U. Ders programlarındaki bu çeşitlilik
tartışılıp benzer isimdeki derslerin bütün biyofizik anabilim dallarınca aynı isimde verilmesi
ve biyofizik lisans programlarının içerikleri tartışılacaktır.

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı
Prof. Dr. Yunus Karakoç
Ulusal tıp eğitimi standardizasyonu ve güncellemesi kapsamında 2014 yılında Ulusal
Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) güncellenerek Tıp Fakülteleri Müfredatlarının belirli oranda
bu programa entegre edilmesi önerilmektedir. Tıpta bilgininin çok hızlı artması tıp eğitiminin
hedeflere yönelik şekillenmesini gerekli kılmaktadır. Temel tıp bilimlerinin de Ulusal ÇEP
kapsamında yer alan hedeflere doğrudan hizmet etmesi esas teşkil etmektedir. Preklinik
dönemde anlatılan teorik derslerin hedeflerinin hangi son çıktılara temel teşkil ettiğinin
öğrenciler tarafından bilinmesi temel tıp bilimlerinde verilen teorik ve pratik eğitiminin
öneminin ve yerinin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.
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Biyofizik Lisansüstü Eğitimi
Prof. Dr. Belgin Büyükakıllı
Ülkemizde yaklaşık 82 Tıp Fakültesi bulunmakta olup bunun 69 tanesinde biyofizik ana bilim
dalı, bunun ise sadece 23 tanesinde lisansüstü biyofizik programı bulunmaktadır. Bu sonuç,
biyofizik alanında uzmanlaşmış eleman yetiştirmede halen ciddi sorunlarımız olduğunu
düşündürmektedir. Bunun yanı sıra mevcut lisansüstü biyofizik programı bulunan Tıp
Fakültelerinde ise bazı alt yapı eksikliğinin bulunması ve lisansüstü programa başvuran
kişilerin nicelik ve nitelik bakımından yetersiz olması da diğer bir sorun olarak karşımızda
durmaktadır.
Bu panelde, yukarıda değinilen sorunlara ek olarak lisansüstü programları bulunan ulusal ve
uluslararası biyofizik bölümlerinin program içerikleri açısından karşılaştırılmalı analizi
yapılacak ve bu alanda dünyaya göre bizim konumumuz saptanacaktır. Bu alanda saptanan
sorunların çözümü için birlikte nasıl hareket edilebilir ve neler yapılabilir sorusuna açıklık
getirilmeye çalışılacaktır.

Türkiye’de Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programları
Prof. Dr. İsmail Günay
Ülkemizde 2012 yılına kadar sağlık alanında çalışan fizikçiler, Radyasyon Fiziği, Tıbbi
Radyofizik, Radyoterapi Fiziği, Medikal Fizik ve Endüstriyel Fizik, … gibi değişik adlarla
lisansüstü eğitimi yapmaktaydılar. Sağlık fizikçisi tanımına uygun olarak program
içeriklerinin düzenlenmesi ve atamada ortaya çıkan kadro sorunlarının çözülmesi için YÖK
23.03.2012 tarihinde aldığı karar ile Türkiye’de 11 Üniversitede farklı adlarda sürdürülen
bütün lisansüstü programların adlarını “Sağlık Fiziği” olarak değiştirdi. Avrupa Birliği
mevzuatına göre, radyasyon kullanan sağlık kuruluşlarının sağlık fizikçisi bulundurma
zorunluluğu vardır. Ülkemizde yeterince sağlık fizikçisi olmadığı için bu zorunluluk şimdilik
sadece “radyoterapi birimleri” için geçerlidir, yetkililer tarafından yakın zamanda nükleer tıp
ve radyolojiyi içine alacak şekilde yaygınlaştırılacak denmektedir. Çukurova Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı olarak 2011 yılında Medikal Fizik Anabilim Dalını kurdu
ve bu Anabilim Dalına bağlı Sağlık Fiziği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını açtı.
2011-2012 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başladı. Eğitim Öğretim düzenli olarak
yürütülmektedir. Medikal fizik, Biyofiziğin alt dalıdır; radyobiyoloji, nükleer tıp fiziği,
radyoloji fiziği ve radyoterapi fiziği ise medikal fiziğin özel uzmanlık alanlarıdır.
Üniversitelerde özellikle sağlık bilimleri enstitülerine bağlı olarak açılan multidisipliner
özellikteki sağlık fiziği lisansüstü programlarına biyofizik anabilim dallarının sahip çıkması,
ders vermesi ve yönetimde görev alması, Biyofizik-klinik ilişkisini güçlendirecek, Klinisyen
öğretim elemanları tarafından biyofiziğin önemi ve gerekliliğinin daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır.
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PNL3
Current Biophysics Education
Panel Moderator: Prof.Dr.Mehmet Dinçer BİLGİN
Panelists:
Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin, Prof. Dr. Yunus Karakoç, Prof. Dr. Belgin Büyükakıllı, Prof.
Dr. İsmail Günay
Biophysics Undergraduate Education in Medical Faculties
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN
Biophysics is a bridge between biology and physics therefore it performs multidisciplinary
research studies at every level of life, from atoms and molecules to cells, organisms and
environments. All the innovation in our earth directly depends on novelties in Medicine and
Life Sciences. Biophysics lectures given in the medical undergraduate education ought to help
the future doctors how to evaluate the physical principles of the medical problems and offer
them a new aspect to create innovative solutions with high technology and make them more
interrogative physicians. In Turkey, medical faculty undergraduate education are to be
rearranged according to National Core Education Program. In medical faculties, contents and
numbers of the biophysics lectures and their laboratory practices varies in a wide range in the
first and second years of medical education.
The numbers of biophysics lectures and their laboratory practices given in the medical
undergraduate educations in various departments are as follows; Adnan Menderes University
95 lectures (L) 23 practices (P), İnönü University 70 L 24 P, Mersin University 83 L 28 P,
Celal Bayar University 45 L , Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty 92 L
22 P, Selçuklu University 58 L 16 P, Süleyman Demirel University 88 L 10 P, İstanbul
University Cerrahpaşa Medical Faculty 44 L 26 P, İstanbul University 63 L, Marmara
University 64 L 2 P, Dicle University 46 L 14 P, Akdeniz University 57 L 30 P, Çukurova
University 81 L 20 P. The variation in the curriculum of biophysics curriculum will be
evaluated and giving the same lecture names to the similar lectures in the biophysics
undergraduate education by the all biophysics departments will be discussed.

National Core Education Program
Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ
According to National medical education standardization and modernization in 2014,
National Core Education Program (NCEP) is to be updated to integrate syllabuses among the
medical faculties. It is mandatory to reorganize the objectives of medical education because of
the fast growing knowledge in the medicine. Also Basic Medical Sciences will obey the
objectives of NCEP. If the main outcome and the objectives of the preclinical lectures are
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known by the students, it might make great contributions to the understanding the importance
of the lectures and practices in Basic Medical Sciences.

Graduate Biophysics Education
Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI
In Turkey we have approximately 82 medical faculties and 69 of them have a biophysics
department and only 23 of them have graduate programs. As an outcome of this situation, we
still seem to have a problem to train qualified personnel in the biophysics field. On the other
hand, lack of infrastructure in the existing medical faculties that have biophysics departments
and the low quality of graduate applicants are other problems. In this panel, in addition to
these problems we will compare and discuss about scientific content of the national and
international biophysics departments, and our position in the field will be determined
according to world biophysical departments. We try to clarify the questions: "How to act
together to solve these problems" and "what can be done".

Health Physics Master's Programs in Turkey
Prof. Dr. İsmail GÜNAY
Until 2012 in our country, physicists who work in field of medicine could have graduate
education under the name of Radiation Physics, medical physics, radiotherapy physics,
medical and industrial physics. On 23.03.2012 with the verdict of Council of Higher
Education to solve the problems in the assignment and the rearrangement of program contents
according to health physician definition, all the departments which existed under different
names were changed their graduate program titled as “Health Physics” in 11 Turkish
Universities. According to European Union legislation, ionizing radiation operating health
facilities have to employed health physicists. Since there are not enough health physicists in
our country, for now this obligation is only mandatory for “radiotherapy units”, according to
the authorities in future it will include nuclear medicine and radiology departments too.
Medical Physics Department is founded on 2011 in Çukurova University as a part of Health
Sciences Institute, and master's programs with/without thesis were opened. These Medical
Physics programs started to accept graduate students since 2011. Medical physics in a subbranch of biophysics; radiobiology, nuclear medical physics, radiology physics and
radiotherapy physics are the specialties of the medical physics. Therefore biophysics
department should advocate, prelect and manage in the health physics program of the health
sciences institutes of the universities. This relationship would strengthen the biophysicsclinical disciplines connections and help to the clinical instructors to understand the
importance and the requirement of biophysics.
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S1
Stimülasyonun Ritmi, Pasif Dikkat Düzeyini Modüle Eder Mi?
Does the Rhythm of Stimulation Modulate the Level of Passive Attention?
Pekcan Ungan1, Hakan Karşılar2
1

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, İstanbul, Türkiye

2

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet
Sabit stimuluslar-arası sürelerle (ISI) kaydedilen uyumsuzluk (mismatch) negativitesinin
(MMN), rastgele biçimde değişen ISI’lerle kaydedilen MMN’ye göre daha yüksek genlikli
olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu bulgular, bir uyaran dizisindeki ritmisitenin
pasif dikkat mekanizması için bir avantaj sağladığına işaret edebilir. Bununla birlikte, rastgele
ISI’ler ile, aynı veya daha yüksek genlikli MMN’ler kaydedildiğini bildiren çalışmalar da
bulunmaktadır. Bu tartışmalı konuyu incelemek amacıyla, bu çalışmada, pasif dikkat
düzeyinin uyarı ritmi ile modüle olduğu, diğer bir deyişle, ritmik uyaranların beklenen geliş
zamanları civarında maksimum olacak biçimde değişip değişmediğini doğrudan araştırdık.
1000 Hz’lik standart saf ses pip’leri 800 ms’lik ISI’ler ile sunuldu. Ortalama olarak her 7.
standart, ya frekansı (1200 Hz), ya zamanlaması (ISI=500 ms), ya da her ikisi bakımından
farklı olan aykırı uyaranlar ile rastgele biçimde değiştirildi. Üç değişik aykırı uyaranın
olasılıkları aynıydı. Standart uyaran ile bu üç tür aykırı uyaranın yarattığı ve sırasıyla, RS, RP,
RT ve RPT olarak adlandırdığımız olaya ilişkin (event-related) yanıtlar, bir metni okumakta
olan 10 denekten kaydedildi. Standartlara göre tam zamanında ya da erken oluşan frekans
değişikliklerinin uyardığı MMN potansiyelleri, büyük ortalamalar olarak, sırasıyla şöyle
hesaplandılar: “MMN(800ms)=RP–RS” ve “MMN(500ms)=RPT–RT”.
Standart ISI’lere göre beklenen zamanlardaki frekans değişmeleri tarafından uyarılan
MMN(800) ile, oldukça erken gerçekleşen frekans değişmeleri tarafından uyarılan
MMN(500) ün benzer genliklere sahip oldukları gözlendi.
Genel olarak kabul edildiği gibi, MMN genliğini pasif dikkat düzeyinin bir ölçütü olarak
alırsak ve işitsel uyaranlara ait farklı özelliklerdeki değişmeler ile kaydedilen MMN’lerin
toplanabilir olduğunu varsayarsak, bu gözlem, pasif dikkat düzeyinin uyarı ritmi ile modüle
olduğu hipotezini desteklememektedir.

Anahtar Kelimeler: Pasif dikkat, MMN, ritmik uyarım, işitsel, zamanlama uyumsuzluğu.
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Abstract

There are studies reporting larger amplitudes for mismatch negativities (MMNs) recorded
with constant inter-stimulus intervals (ISIs) than those with randomized ISIs. This would
indicate an advantage of rhythmicity in a stimulus sequence for the passive attention
mechanism. However, there are others reporting similar or larger amplitude MMNs recorded
with randomized ISIs. To clarify this issue, we investigated whether the level of passive
attention is so entrained by the rhythm of stimulation that it is maximized around the expected
occurrence times of a rhythmic stimulus.
Standard 1000 Hz tone-pips were presented with 800 ms ISIs. On average, every 7th standard
was randomly replaced by a deviant stimulus which differed either in pitch (1200 Hz), or
timing (ISI=500 ms), or in both. Event-related responses to standard (RS) and three deviant
stimuli [pitch (RP), timing (RT), and pitch & timing (RPT), respectively] were recorded from
10 reading subjects, and the waveforms of the MMNs to on-time and early pitch deviances
were calculated as follows as grand averages: “MMN(800ms)=RP–RS” and
“MMN(500ms)=RPT–RT”.
The MMN to pitch deviances occurring at times suggested by standard ISIs [i.e., MMN(800)]
and the MMN to substantially earlier pitch deviances [i.e., MMN(500)] proved to have similar
amplitudes.
Taking the MMN amplitude as an index for the level of passive attention and assuming the
additivity of MMNs to changes in different auditory dimensions, this finding speaks against
the hypothesis that the level of passive attention is entrained by the rhythm of stimulation.

Key words: Passive attention, MMN, rhythmic stimulation, auditory, timing mismatch
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S2
İloprostun İskemi Reperfüzyon Hasarında İskelet Kası Elektriksel ve Mekaniksel
Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin İskemi Süresine Göre Değerlendirilmesi
Efffects of Iloprost in Terms of Electrical and Mechanical Activities on Skeletal Muscle which
is Involved by Ischemia Reperfusion Injury
Ziya Bağış1, Murat Özeren1, Belgin Büyükakıllı2, Selma Korkutan2, Çağatay Han Türkseven2,
Ebru Ballı3, Derya Yetkin3, Lülüfer Tamer Gümüş4
1

Kalp-damar Cerrahisi AD,2Biyofizik AD,3 Histoloji ve Embriyoloji AD,4Biyokimya AD,
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, Türkiye

Özet
Akut alt ekstremite iskemisi günümüzde halen ciddi mortalite ve morbidite sebebidir. Bu
hastalıkta iskeminin kendisi vücuda zarar verdiği gibi tedavi sonrasında gelişen reperfüzyon
da en az ve hatta daha fazla ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Alt ekstremite iskemi
reperfüzyon hasarının uzak organ etkileri biliniyor olsa da tutulan ekstremitenin ne derece
fonksiyon kaybına uğradığı ve fonksiyon kaybının geri dönüşümü için kullanılan tedavi
yöntemleri ile ilgili çalışma azdır. Bu çalışmada iloprostun, iskemi reperfüzyon hasarı
oluşturulmuş iskelet kasının elektriksel ve mekanik aktiviteleri üzerine iskemi süresine göre
etkileri biyofiziksel yöntemler kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 37 adet
Wistar albino rat kullanılmıştır. Sıçanlar kontrol, IR_24-SF, IR_24-IL, IR_48-SF ve IR_48-IL
olarak rastgele 5 gruba ayrılmıştır. Genel anestezi altında ratların her iki alt ekstremitesinde
turnike yöntemiyle iskemi yapıldı. 2 saat iskemiyi takiben 4 saat reperfüzyon oluşturulan
ratların yarısına iskemi süresi sonunda serum fizyolojik diğer yarısına ise iloprost infüzyonu
verilerek IR_24-SF ve IR_24-IL grupları ile 4 saat iskemiyi takiben 8 saat reperfüzyon
uygulanan ratlarda aynı yöntem uygulanarak IR_48-SF ve IR_48-IL grupları oluşturuldu.
Ratların ekstensor digitorum longus (EDL) kasında elektromiyografi-bileşik kas aksiyon
potansiyeli (EMG-BKAP) ölçümleri yapılarak elektriksel aktivite parametreleri ölçüldü.
Diğer bacaktan alınan EDL kasında ise organ banyo sistemi kullanılarak mekaniksel aktivite
ölçümleri yapıldı. EDL kası, çoğunlukla hızlı kasılan tip 2 liflerden oluşması ve iskemi
reperfüzyon hasarına dayanıklılığının az olması nedeniyle seçildi. Son olarak ratların EDL
kasları tartıldı ve doku tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri (TBARS) ve total antioksidan
kapasite ölçümü yapılabilmesi amacıyla saklandı. İloprost uygulanan gruplarda gerek tek
uyarı gerekse artan frekansta uyarılara karşı oluşan kuvvet yanıtlarının istatistiksel olarak
anlamlı fark oluşturacak düzeyde EDL kası mekanik aktiviteleri üzerine olumlu etkisi olduğu
gösterilmiştir. Buna ek olarak da, iloprostun, akut iskemi sonrası tek doz uygulanmasının
iskemi reperfüzyon hasarında koruyucu etkileri olduğu dokuların elektron mikroskobik
incelemeleri ile ve biyokimyasal verilerle de desteklendi.
Anahtar Kelimeler: EDL, EMG, iloprost, iskemi reperfüzyon, kas mekanik aktivite
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Abstract
Even today, acute lower extremity ischemia is still a main cause of mortality and morbidity.
In this disorder the reperfusion which becomes after the treatment harms the body at least as
much as the ischemia itself or it ends even more fatally. Even that the remote organ effects of
ischemia reperfusion injury has been investigated, there are few studies which explores the
less of function of contracted extremity. In this study, we were aimed to investigate the effects
of iloprost according to ischemia duration in terms of electrical and mechanical activities on
skeletal muscle which is involved by ischemia reperfusion injury using biophysical methods.
37 male Wistar albino rats were used in this study. Rats were divided randomly into 5 groups
as control, IR_24-SF, IR_24-IL, IR_48-SF and IR_48-IL. Ischemia on both lower extremities
was generated rats by tourniquet method under general anesthesia. IR_24-SF, IR_24-IL
groups was constituted from rats which were given one dose iloprost or saline after 2 hours
ischemia period and were then exposed to 4 hours of reperfusion. Same procedure was
applied to IR_48-SF and IR_48-IL group of rats but the difference was 4 hours of ischemia
and 8 hours of reperfusion period. At the end of the ischemia reperfusion period, EMG was
applied to the alive rats’ extensor digitorum longus muscle (EDL) and so the electrical
activities were measured. EDL was harvested from the other leg and mechanical responses
were measured in a specialized tissue bath system. Given that it mainly consists of type 2 fasttwitch fibers and is less resistant to ischemia reperfusion injury, EDL was chosen. Finally,
EDLs were kept to measure TBARS and TAC on tissues. The effects on force responses of
EDL muscle of one twitch and different frequencies of stimulus were statistically significant
differences between iloprost groups and others. Also, the result that attenuates ischemiareperfusion injury of applying one dose iloprost after ischemia was supported by biochemical
and ultrastructural data. These results corroborate our hypothesis about that iloprost
strengthens muscle mechanical activities.

Key words: EDL, EMG, iloprost, ischemia reperfusion, muscle mechanical activity
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S3
Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P4501A1 Gen
Polimorfizminin Genotiplerinin Bakır, Çinko Düzeyleri ve Bakır/Çinko Oranı ile İlişkisi
Association of Cytochrome P4501A1 Gene Polimorphism Genotypes and Serum Copper, Zinc
Levels and Copper/Zinc Ratio in Patients with Colorectal Cancer in Trakya Region
Arzu Ay1, Tevfik Gülyaşar1, Nevra Alkanlı2, ,Tammam Sipahi1, İrfan Çiçin3, Zafer Koçak4
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Özet

Kanser, dünyada kardiyovasküler hastalıklardan sonra görülen ikinci hastalıktır. Kolorektal
kanser (KRK), kolon ve rektumda görülen kanser olarak tanımlanır. Sitokrom P4501A1
(CYP1A1) geni ksenobiyotik metabolizmasında rol alan CYP1A1 proteinini kodlamaktadır.
CYP1A1 başlıca epitelyal dokularda önemli olan bir enzimdir. CYP1A1, polisiklik aromatik
hidrokarbonları metabolize eder. CYP1A1 geni 15q22-q24’de yer almaktadır. CYP1A1 gen
polimorfizminin değişik varyantları bulunmaktadır. Eser elementler, vücutta çeşitli biyolojik
olayların regülasyonunu sağlar.
Trakya Bölgesi’ndeki KRK’lı hastalar üzerinde yaptığımız çalışmada CYP1A1 (rs:1048943)
gen polimorfizminin genotipleriyle serum bakır (Cu), çinko (Zn) ve bakır/çinko (Cu/Zn)
ilişkisinin olası etkilerini belirlemeyi amaçladık.
139 KRK’lı hasta ve 146 kişiyle oluşturulan kontrol gruplarından EDTA’lı tüplere alınmış
kanlardan Invitrogen DNA izolasyon kitiyle DNA’lar elde edildi. DNA kalitesi Nanodrop
spektrofotometresinde tayin edildi. CYP1A1 gen polimorfizminin genotipleri Gerçek Zamanlı
Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemi kullanılarak belirlendi. Serum Cu, serum Zn ve Cu/Zn
oranı Atomik Absorbsiyon Spektrometresiyle değerlendirildi.
Her iki grubun da CYP1A1 gen polimorfizminin genotipleri ile serum Zn, serum Cu ve Cu/Zn
değerlerine bakıldı.
Hasta ve kontrol gruplarının CYP1A1 (rs:1048943) gen polimorfizminin CT ve TT
genotipleriyle Cu, Zn düzeyleri ve Cu/Zn oranı ile istatistiksel olarak değerlendirilmesi Mann
Whitney U testiyle yapıldı. CYP1A1 gen polimorfizminin CT ve TT genotiplerinin serum Cu
düzeyi, KRK’lı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. CT
genotipinde serum Zn düzeyi KRK’lı hasta ve kontrol gruplarında anlamlı bir fark
bulunamazken (p>0.05), TT genotipinde serum Zn düzeyi KRK’lı hastalarda kontrol grubuna
göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). CC ve TT genotiplerinde Cu/Zn oranı
KRK’lı hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).
Çalışmamızın sonuçlarına göre CYP1A1 genotipleri serum Cu, serum Zn ve Cu/Zn arasındaki
ilişkiyi önemli ölçüde değiştirebilir ve bu durum KRK’nın ilginç patogenezini gösterebilir.
Kanser riski taşıyan kişilerde hastalığa yakalanmadan gen polimorfizmi ile eser elementleri
birlikte değerlendirerek (belirteç gibi) klinik açıdan önlemler alınmasına önemli katkılar
sunabileceğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, CYP1A1, bakır, çinko, bakır/çinko
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Abstract
After cardiovascular diseases, cancer is the second most-encountered disease in the world.
Colorectal cancer (CRC) is defined as the type of cancer occurring in the colon and the
rectum. The cytochrome P4501A1 (CYP1A1) gene codes the CYP1A1 protein which plays a
role in the xenobiotic metabolism. CYP1A1 is an enzyme that is particularly important for
epithelial tissues. It metabolizes polycyclic aromatic hydrocarbons. The CYP1A1 gene is
located in 15q22-q24. There are several variants of the CYP1A1 gene polymorphism. Trace
elements maintain the regulation of various biological incidents in the body.
In this study which we carried out on CRC patients from the Trakya Region, we aimed to
identify the possible effects of the relationship between the genotypes of CYP1A1
(rs:1048943) gene polymorphism, serum copper (Cu), serum zinc (Zn) and copper/zinc ratio
(Cu/Zn).
DNAs of the experimental group which consisted of 139 CRC patients and the control group
which consisted of 146 subjects were acquired through usage of the Invitrogen DNA isolation
kit on the blood samples put in EDTA-containing tubes. The DNA quality was determined
with Nanodrop spectrophotometry. The genotypes of the CYP1A1 gene polymorphism were
identified through the real time polymerase chain reaction method. The serum Cu, serum Zn
levels and Cu/Zn ratio were determined with atomic absorption spectrometry.
The CYP1A1 gene polymorphism genotypes, serum Zn and serum Cn level and Cu/Zn ratio
values of both groups were examined.
The statistical evaluation of the CT and TT genotypes of the CYP1A1 (rs:1048943)gene
polymorphism, as well as Cu and Zn levels and Cu/Zn ratios of both the patient and control
groups was performed through the Mann-Whitney U test. The serum Cu level of the CT and
TT genotypes of the CYP1A1 gene polymorphismwas found to be significantly higher in the
CRC patient group in comparison to the control group. While there was no significant
difference between the CRC patient and control groups in relation to serum Zn level in CT
genotype (p>0.05), the serum Zn level of CRC patient group with TT genotype was
significantly higher than that of the control group (p<0.05). The Cu/Zn ratio was also found to
be significantly higher in CRC patients with both CC and TT genotypes in comparison to the
control group (p<0.05).
According to the results of our study, CYP1A1 genotypes can change the relationship
between serum Cu, serum Zn and Cu/Zn ratio substantially and this circumstance may
indicate the pathogenesis of CRC. We can say that evaluation of the gene polymorphism
together with its trace elements in people who are subject to risk of cancer may contribute to
taking of clinical measures.

Key Words: Colorectal cancer, CYP1A1, copper, zinc, copper/zinc ratio
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S4
Protoporfirin IX Yüklü Manyetolipozomların Biyofiziksel Karakterizasyonu
Biophysical Characterization of Protopophyrin IX Loaded Magnetoliposomes
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Özet
Manyetolipozomlar, lipozom ve manyetik nanopartikül içeren, insan ve hayvanların terapötik
uygulamalarında çeşitli biyoaktif moleküllerin dağıtılmasında yüksek potansiyeli olan
yapılardır. Fotodinamik terapi çeşitli kanser tiplerinin tedavisinde fotosensitizar ve görünür
ışık kullanımına dayanan bir metottur. Protoporfirin IX (PpIX) metal içermeyen porfirin
yapıda bir fotosensitif ajandır ve nötral sulu ortamlarda agrage olması nedeniyle insan ve
hayvan fizyolojisi çalışmalarında uygun olmamaktadır. Bu çalışmada amaç PpIX taşıyan
manyetolipozomlar üretmek, karakterize etmek, ısı ve manyetik alana bağlı olarak yapının
ilaç serbestlemesini, MCF7 hücre hattında toksisite ve fotodinamik etkinliğini incelemektir.
PpIX’in fotodinamik terapide kullanılabilmesi için PpIX yüklü manyetolipozomlar üretilmiş
ve üretilen bu yapının biyofiziksel karakterizasyonu araştırılmıştır. Manyetolipozom üretmek
için DPPC ve DSPE-PEG2000 lipidleri ve Fe3O4 nanopartikülleri kullanılmıştır. PpIX yüklü
manyetolipozomların farklı konsantrasyonlarda toksisite ve in-vitro fotodinamik etkisi MCF7
hücre hattında araştırılmıştır. PpIX yüklü manyetolipozomların hidrodinamik çapları yaklaşık
220 nm olarak ölçülmüştür, fakat TEM ölçümleri PpIX yüklü manyetolipozomların
büyüklüklerinin 166-720 nm arasında değiştiğini göstermektedir. Her iki durumda da PpIX
yüklü manyetolipozomların intravenöz uygulamalar için yeterince küçük olduğu
belirlenmiştir. Manyetolipozomdaki demir içeriği hücre canlılığını demir içermeyen
lipozomlardan daha az etkilemektedir. PpIX yüklü manyetolipozomların konsantrasyonu 350
nM olduğunda hücre canlılığı %66’ya kadar düşmektedir, fakat 5 dakika beyaz ışık
uygulandığında 250 nM ve üzeri konsantrasyonda PpIX içeren hücrelerin tamamının öldüğü
gözlenmiştir. Bu çalışma PpIX yüklü manyetolipozomların in vitro fotodinamik terapi
uygulamalarında oldukça etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Protoporfirin IX, manyetolipozom, Fe3O4 nanopartikül, fotodinamik
terapi
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Abstract
Magnetoliposomes are composed of liposomes and magnetic nanoparticles which have high
potentials as a delivery vehicle of various bioactive molecules that could be used for
therapeutic applications in both humans and animals. Photodynamic therapy is a treatment
method based on the use of photosensitizer and visible light for various types of cancer.
Protoporphyrin IX (PpIX) is a metal free porphyrin which is a photosensitive agent and
aggregation behavior of PpIX in neutral water makes it inappropriate for using in
physiological studies of both human and animal. Purpose of this study is production and
characterization of Protoporphyrin IX loaded magnetoliposomes, determination of the drug
release rate from magnetoliposomes under the influence of external heat and magnetic field,
and to investigate toxicity and photodynamic efficiency of PpIX loaded magnetoliposomes on
MCF7 human breast cancer cell lines. PpIX loaded magnetoliposomes were produced to make
the PpIX useful for photodynamic therapy and investigated the biophysical properties of the
structure. DPPC, DSPE-PEG2000 lipids and Fe3O4 nanoparticles were used to prepare
magnetoliposomes. Toxicity and in-vitro photodynamic effects of PpIX loaded ML in various
concentrations were performed on MCF7 cell lines. Hydrodynamic diameter of PpIX loaded
magnetoliposomes were measured as approximately 220 nm, however TEM measurement
indicated that diameter of PpIX loaded magnetoliposomes change between 166 to 720 nm.
PpIX loaded magnetoliposomes observed small enough for intravenous application in both
cases. Iron content of magnetoliposomes affected the cell viability less than iron free
liposomes. When the concentration of PpIX loaded magnetoliposomes were 350 nM, cell
viability reduced to 66% but when white lights applied for 5 minutes, all cells died within 24
hours in 250 nM and higher concentrations. In-vitro results of this study show that PpIX
loaded magnetoliposomes highly effective for photodynamic therapy application.

Key words: Protoporphyrin IX, magnetoliposomes, Fe3O4 nanoparticles, photodynamic
therapy
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S5
Behçet Hastalığında Cxcr1 rs9282752 Polimorfizminin Önemi
Importance of CXCR1 rs9282752 Polymorphism in Behçet’s Disease
Sanem Arıkan1, Onur Öztürk2, Ayfer Atalay1, Mustafa Öncü3, Mehmet Levent Taşlı3, Şeniz
Ergin3, Erol Ömer Atalay1
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Özet

Behçet Hastalığı tekrarlayan kronik, multisistemik bir hastalıktır. Hastalığın patogenezi
aydınlatılamamış olsa da çevresel ve gensel faktörlerin hastalığın gelişiminde önemli rol
oynadıkları öne sürülmektedir. İnterlökin-8 (CXCL-8) kemokini, nötrofillerin doku hasarı olan
bölgelere toplanmasına aracılık etmektedir. G-protein bağlı reseptörlerden olan CXCR1
reseptörü yüksek affinite ile sadece IL-8 kemokinine bağlanır. Kemokinler ve reseptörlerinin
nötrofillerin inflamasyon bölgesine toplanmasında rol oynadıkları bilinmektedir. Behçet
hastalığında da gelişen lezyonlarda nötrofil hücrelerinin baskın olduğu bilinmektedir ve
kemokinler ile reseptör polimorfizmlerinin Behçet hastalığındaki olası etkileri
araştırılmaktadır.
Bu yaklaşımdan yola çıkılarak, çalışmamızda Behçet hastaları ile sağlıklı bireyler arasında,
CXCR1 reseptörü geninde yer alan rs9282752 (A/C) odağındaki polimorfizmin olası
farklılıkları araştırılmıştır. Çalışmamızda, onay formu alınan 87 Behçet Hastası ve 111
sağlıklı kontrol grubundan elde edilen DNA örnekleri ile çalışıldı. CXCR1 için, rs9282752,
odağına özgü primerler ve restriksiyon enzimi kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile odaktaki
polimorfizm saptandı. Allel ve genotip frekansları ile OR (Odds Ratio) analizleri sonucunda,
Behçet hastalarında ilk kez çalışılan rs9282752 (A/C) odağında hasta ve kontrol grupları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. rs9282752 odağında mutant C
allelinin frekansı, Behçet hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur
(OR=2.63, 95% Cl: 1.66-4.15; P<0.0001).
Sonuç olarak, Behçet hastalarında ilk kez çalışılan rs9282752 odağının Behçet hastalığı için
değerli bir belirteç olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle CXCR1 polimorfizmlerinin
Behçet hastalığı ile ilişkilerinin aydınlatılması için daha geniş çalışmaların gerekliliğini
öngörmekteyiz.
Bu çalışma, TÜBİTAK SBAG-2388 ve TÜBİTAK 113S163 No’lu projeler kapsamında
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: CXCR1, Behçet hastalığı, rs9282752
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Abstract
Behçet’s disease is a chronic and multisystemic disease. Although the pathogenesis of the
disease is unknown, genetic and environmental factors have been suggested to contribute to
the development of the disease. Chemokines and their receptors mediate the activation and
migration of the neutrophils from peripheral blood into tissue such as in the Behçet’s disease.
So that the roles of the polymorphisms of receptors and chemokines in Behcet's disease are
being investigated.
The aim of our study was to investigate the CXCR1 gene polymorphic region rs9282752 in
association with Behçet’s disease. We genotyped by using polymorphic site rs9282752 in 87
Behçet’s disease patients and 111 controls. We used PCR-RFLP based approach for the
polymorphic sites. According to allele and genotype frequency results, we found that SNP
rs9282752 (A/C) was studied the first time with Behçet’s disease patients and found to be
associated (P<0.0001) with the disease. Mutant C allel of rs9282752 region was found higher
in Behçet’s disease patients than control group (OR=2.63, 95% Cl: 1.66-4.15; P<0.0001).
As a conclusion; first studied polymorphic region in Behçet’s disease, SNP rs9282752 will
contribute to the understanding of the genetic background in the pathogenesis of Behçet’s
disease and may be a valuable marker to predict the risk for the development of the disease.
Therefore we anticipate the necessity of further studies to clarify the relationship of CXCR1
polymorphism with Behçet's disease.
This study was supported under the framework of the TUBITAK, Project number: SBAG2388 and TUBITAK, Project number: 113S163.

Key words: CXCR1, Behçet’s disease, rs9282752
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S6
Düşük Maliyetli
Karakterizasyonu
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A Cost-Effective Pupillometry System for Characterizing Task-Evoked Pupillary Response
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Özet

Pupilometre kognitif yüklemeyle oluşan pupil boyutundaki değişimleri algılamak için uzun
zamandır kullanılmaktadır. Ancak mevcut ticari sistemler yüksek maliyet ile temin
edilmektedirler. Bu sebeple, görev-uyarımlı pupiller yanıtların incelenebilmesi için düşük
maliyetli alternetiflere ihtiyaç duyulmaktadır. Amacımız düşük maliyetli bir pupilometri
sistemi tasarlamak ve testlerle marifetlerini göstermektir.
Web kamerasının (INCA IC-3562) infrared filtresi çıkartılarak modifiye edildi ve çene
dayama aparatına monte edildi. Sistemde infrared spektrumunda çalışan diyotlar arka plan
aydınlatması için kullanılırken, görünür bölge spektrumunda çalışan diyotlar ile pupil
stimulasyonu gerçekleştirildi. Diyot sürücüsü olarak mikroişlemci kartı (Arduino Uno)
kullanıldı. Stimülasyon, değişken frekans ve iş çevrimleri ile çalışacak şeklide periyodik
diziler olarak ayarlandı. Görev altındaki pupil yanıtları bilgisayar yardımı ile video kayıtları
saniyede 30 kare olarak yapıldı ve Matlab platformunda geliştirilen yazılım aracılığı ile
işlendi. Zamana bağlı pupil alanı değişimleri tespit edildi, değişim zamanlaması ve
büyüklükleri analiz edildi.
Yapılan ön ölçümlerle sistemin yetkinliği gösterildi. İnfrared ve görünür ışık yansımaları
pupil alanı dışında kaldığında, farklı iş çevrimleriyle yapılan ışık stimulasyonlarıyla elde
edilen veriler doğru bir şekilde ölçülebildi. Ayrıca açma-kapama stimulusunun eşit süreli
olarak 1/4 Hz frekansına ayarlanmasıyla, pupil tepkisine ait özellikler en iyi olarak elde edildi.
Sistem faydalı pupilometre verisi üretebilmektedir, ancak otonomik sinir sistemi hastalıkları,
kognitif fonksiyon, ilaç metabolizması, ağrı tepkisi, uyku bozuklukları ve psikoloji
konularındaki çalışmalarda düşük maliyetli bir seçenek olarak kullanılması için daha fazla
geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pupilometre, pupil, pupiller tepki, kognitif fonksiyon
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Abstract
Pupillometry has long been used for detecting subtle changes in pupil size following a
cognitive load. But the current commercial systems are expensive to acquire. Thus, low cost
alternatives are sought after for examining task-evoked pupillary response. Our aim was to
construct a low-cost pupillometry system and demonstrate its merits with tests.
A web camera (INCA_IC-3562 model) was modified by removing its infrared filter and
mounted on a chin rest. Light emitting diodes operating at infrared and visible spectrum were
used for providing background illumination and pupil stimulation, respectively. The diodes
were controlled by a microprocessor board (Arduino Uno). Stimulation was set as a periodic
paradigm with variable frequency and duty cycle. Videos of pupil under task were acquired
at 30 frames/second and processed using a software developed under Matlab. Temporal
variation of the pupil area was detected and changes in its timing and magnitude were
analyzed.
Preliminary results demonstrated the capability of the system. The data acquired under
different stimulation paradigms indicated that the pupil area can accurately be measured from
the video frames provided that reflections from both infrared and visible lights remain outside
the pupil. At this time, equal duration on/off stimulus at 1/4 Hz appears to produce optimal
pupil-response characteristics.
This system produces useful pupillometry data, but further development and implemetation
are needed for potentially turning it into a low-cost alternative for studies involving
autonomic nervous system, cognitive function, drug metabolism, pain responses, psychology,
fatigue and sleep disorders.

Key words: Pupillometry, pupil, pupillary response, cognitive function
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S7
Kardiyomiyositlerde Hücre İçi Zn+2 Depolarının Floresans Görüntüleme Tekniği ile
Görüntülenmesi
Imaging of Intracellular Zn2+ Pools in Cardiomyocytes by Using Fluorescence Imaging
Techniques
Erkan Tuncay1, Guy Rutter2, Belma Turan1
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Özet
Fizyolojik öneme sahip ve sitozolde serbest olarak bulunabilen iyonlardan birisi olan Zn+2’un,
temel hücre fonksiyonu yanında çeşitli hücre içi mekanizmalarda rol oynadığı bilinmektedir.
Biyolojik sistemlerde, Zn+2 yapısal/regülatör metallo-proteinlere bağlı veya histokimyasal
olarak reaktif olmak üzere iki farklı durumda bulunur. Fizyolojik koşullarda, hücre içi serbest
Zn+2 derişimi ([Zn+2 ] i) 1-nM’dan daha düşük değerlerde olup sıkı kontrol altında regüle
edilmekte buna karşın dinamik olarak da düzensiz bir şekilde hücre içinde değişebildiği
hipotezlenmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Zn+2 ‘nun tıpkı Ca+2 gibi hücre içinde
depoları olduğu, bu depolara girişi-çıkışının çeşitli taşıyıcılar aracılığı ile mümkün olduğu
hipotezlenmektedir. Kardiyomiyositlerde hücre içinde Ca+2 ve Zn+2 regülasyonunda ortak
yolakların olabileceği ileri sürülmesine karşın, hücre içi serbest Zn+2seviyesinin nasıl regüle
edildiği henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, son yıllarda geliştirilen Zn+2duyarlı
floresans boyalar sayesinde bu sorulara yanıtlar bulunabilmektedir.
Bu çalışmada, konfokal görüntüleme sistemi kullanılarak izole kardiyomiyositlerde Zn+2duyarlı özel bir tür floresans boya (FluoZin-3) aracılığı ile [Zn+2]i değişimleri çeşitli uyarılar
altında (hiperglisemi, akut ve kronik oksidatif stres gibi) görüntülenerek, bazal [Zn+2]i
değişimleri kuantite edilmiştir. Bu değişimlerde [Zn+2]i artması ile ilgili kaynaklar arasında
sarkoplazmik retikulum (SR) ve/veya mitokondrinin (MitC) olabileceği hipotezlenerek,
nanomolar düzeydeki [Zn+2]i değişimlerine paralel olarak, SR ve MitC’deki serbest Zn+2
seviyeleri de simültane bir şekilde ölçülmüştür. Bu ölçümler için özel olarak geliştirilen FRET
tabanlı floresans problar (eCALWY) kullanılmıştır. Fizyolojik koşullarda kardiyomiyositlerde
[Zn+2]i değerleri sitozolde 0,611±0,007 nM, SR‘da 5,621±1,131 nM ve MitC’de ise
0,182±0,040 nM olarak hesaplanmıştır.
Çalışma sonuçlarımız, çeşitli patolojik koşullarda kardiyomiyositlerde gözlenen ve uyarılmakasılma çiftleniminde önemli değişmelere neden olan sitozolik [Zn+2]i artışında, SR ve MitC
gibi organellerde ortaya çıkan fonksiyon bozukluklarının rolü olabileceğini işaret etmektedir.
Ayrıca, henüz gözlememiş olmamıza karşın, literatür verileri, sitozolde bulunan başka Zn+2kaynaklarının da (metalloproteinlerden ve/veya finger-proteinlerinden Zn+2 serbestleşmesi
gibi) bu artışa katkıda bulunabileceğini işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hücre içi iyon değişimleri, hücre zarında iyon taşınımı, floresans
boyalar, konfokal mikroskop görüntülemesi, kalp fonksiyonu.
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Abstract
Zinc (Zn2+) ion, having physiological importance for biological systems and being as free ion
in cytosol, has many important roles in cytosolic metabolisms besides its basic physiological
importance in cells. In biological systems, Zn2+ exits as bound to metallo-proteins and
histochemically reactive free Zn2+. Under physiological conditions, although intracellular free
Zn2+ concentration ([Zn2+ ] i) is less than 1-nM, it is hypothesized that its level is regulated
under well-controlled mechanisms while its cytosolic level is changing spontaneously and
dynamically. In recent studies, similar to Ca2+, some intracellular Zn2+ stores are
hypothesized, in which some Zn2+–transporters are responsible for Zn2+–transports into/out of
the cytosol. Althoguh there are some informations related with common pathways associated
with regulation of both Ca2+ and Zn2+ in cardiomyocytes, regulation of [Zn2+]i in
cardiomyocytes is not known yet. However, the recent development in Zn2+-sensitive
fluorescence dye can provide important explanations to these unknown mechanisms.
In the present study, the changes in [Zn2+]i level of isolated cardiomyocytes loaded with Zn2+sensitive fluorescence dy (FluoZin-3) under different stimuli (such as hyperglycemia, acute ot
chronic oxidative stress) were monitored by using confocal microscopy and basal [Zn2+]i
levels were quantified. Under the hypothesis on the possible contributions of either
sarcoplasmic reticulum (SR), mitochondria (MitC), or both, we measured simultaneously the
levels of [Zn2+]i in SR, MitC and cytosol. For these measurements, we used spesificallyproduced fluorescence dyes (eCALWY) that was genetically encoded Förster Resonance
Energy Transfer (FRET) as Zn2+ probes. Under physiological conditions, the [Zn2+]i levels in
cytosol, SR and MitC of cardiomyocytes are measured as 0.611±0.007 nM, 5.621±1.131 nM
and 0.182±0.040 nM, respectively.
Our present data imply that the increased cytosolic [Zn2+]i level under pathological conditions,
that has important role in excitation-contraction coupling in cardiomyocytes, can be due to
altered functions of either SR, MitC, or both under these pathologies. In addition, although we
cannot observe other possible intracellular Zn2+ sources, literature data are pointing out other
intracellular ways (mobilization of Zn2+ from either metalloproteins and/or from Zn2+–finger
proteins) inducing increases in cytosolic [Zn2+]i level. All these mechanisms are playing
important roles for the regulation of cellular [Zn2+]i homeostasis.
Key words: Cellular ionic changes, membrane ionic transports, flourescence dyes, confocal
microscopy imaging, heart function.
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S8
Yüksek Sükrozla İndüklenen Metabolik Sendromlu Sıçanlarda Oluşan Kalp Fonksiyon
Bozukluğunda Sarkoplazmik Retikulumun Rolü
The Role of Sarcoplasmic Reticulum on Cardiac Dysfunction in High Sucrose InducedMetabolic Syndrome Rats
Esma Nur Okatan, Ayşegül Toy, Belma Turan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Ankara, Türkiye
Özet

Metabolik sendrom (MetS) genellikle diyete bağlı olarak gözlenen ve obezite,
hiperinsülinemi, hiperlipidemi, hipertansiyon ile karakterize bir patolojik durum olup,
kardiyovasküler hastalıklar için ciddi bir risk faktörü oluşturmaktadır. Hem deneysel hayvan
modellerinde ve hem de klinik çalışmalarda, MetS’lu örneklerde kalbin mekanik aktivitesinin
bozulduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, yüksek sükroz içeren (%32) içme suyu ile MetS
oluşturulmuş (16 hafta) Wistar türü erkek sıçanlarda kalbin mekanik aktivitesi olarak
gözlenen sol ventrikül kasılma kuvvetindeki azalmanın altında yatan mekanizmaların
aydınlatılması hedeflenmiş ve temel olarak araştırmalarımız izole kardiyomiyositlerde hücre
içi serbest Ca+2 homeostazına etkili faktörlerin incelenmesi olarak özelleştirilmiştir. İlk olarak
enzimatik yöntemle kalbin ventrikül kısmından taze olarak izole edilen kardiyomiyositler
Ca+2-duyarlı floresan boya Fura-2 ile boyanarak dinlenim durumunda ve elektriksel uyarı
altında, bazal (spark) ve geçici Ca+2 değişimleri (transient) floresans şiddetindeki değişimler
olarak incelenmiştir. Floresans şiddetindeki değişimlere eğriler uydurularak bu eğrilerin
genlikleri ve zaman desenleri analiz edilmiştir. MetS’lu grupta Ca+2 transientlerinin genliği
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında daha düşük bulunurken, transient sürelerinin de yine
kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı seviyelerde uzadığı gözlenmiştir. Bu değişimlerde
Ca+2’un deposu olan sarkoplazmik retikulumun (SR) rolünü incelemek amacıyla, ikinci adım
olarak kafein uygulaması altında yine Ca+2 transientleri incelenmiş ve bu yanıtların MetS
grubunda kontrol grubuna göre azaldığı gözlenmiştir. Son olarak SR’da bulunan ve hem bu
azalmada hem de yüksek ölçülen bazal Ca+2 seviyesinde önemli rol oynayabilen ryanodin
reseptörleri (RyR2) ile SR Ca+2-ATPaz (SERCA) incelenmiştir. Elektrofizyolojik ve
moleküler biyolojik incelemelerimiz, MetS’da kardiyomiyositlerde RyR2’lerin fosforile
olarak sızıntılı hale geldiklerini, SERCA aktivitesinin azaldığını ve bu iki bozulan sistem
nedeniyle deponun (SR) daha az Ca+2 içerdiğini göstermiştir. Bozulan bu iki temel sistemin
böylece Ca+2 transientlerinin bozulmasına ve kalbin mekanik aktivitesinin azalmasına neden
olabildiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, MetS’lu bireylerde gözlenen kalp fonksiyon
bozukluğunda hücre seviyesinde bozulan Ca+2 homeostazının önemli rol oynayabileceğine
işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, kardiyomiyosit, Ca+2 homeostazı, sarkoplazmik
retikulum
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Abstract
Characterized with obesity, hyperinsulinemia, hyperlipidemia and hypertension, metabolic
syndrome (MetS) is a pathological state that is generally induced with diet and is an important
risk factor for cardiovascular diseases. It has been reported in both experimental animal
models and clinical trials that mechanical activity of the heart is deteriorated in MetS.
In this study we aim to investigate the underlying mechanisms of depressed contractility of
the left ventricle by focusing on intracellular Ca2+ homeostasis of cardiomyocytes isolated
from Wistar rats with high sucrose (32%, 16-wk) diet-induced MetS. First, enzymatically
isolated cardiomyocytes were loaded with Ca2+ sensitive fluorescent dye Fura-2 and then Ca2+
sparks and transients were recorded at rest or under electrical stimulation. The amplitude and
time course of the changes in the fluorescence intensity were analyzed through curve fitting.
The amplitude of Ca2+ transients was decreased and time courses were significantly prolonged
in MetS compared to control. As a second step, caffeine-induced Ca2+ transients were
measured to investigate the role of the sarcoplasmic reticulum (SR), an intracellular Ca2+
store, on these alterations, and it was found that this response was diminished in MetS
compared to control. Finally, we examined the ryanodine receptors (RyR2) and SR Ca+2ATPase (SERCA), which are located on the SR membrane and which may have a crucial role
on both the decline of SR Ca2+ content and the increased basal Ca2+ level. Our
electrophysiological and molecular biological analyses indicate that the store (SR) contains
less Ca2+ because of hyperphosphorylated leaky RyR2 and decreased SERCA activity. We
have thus shown that the deterioration of these two fundamental systems causes the
deterioration of Ca2+ transients and the impairment of the mechanical activity of the heart.
The results of the study point out that cellular level Ca2+ dyshomeostasis may play an
important role on clinical cardiac dysfunctions in MetS.

Key words: Metabolic syndrome, cardiomyocyte, Ca2+ homeostasis, sarcoplasmic reticulum
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S9
Ehrlich Asit Tümör Hücreleri Üzerinde Kloraluminyum Ftalosiyanin ve Dosetakselin
Sonodinamik Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Sonodynamic Effects of Chloraluminium Phthalocyanine and Docetaxel on
Ehrlich Ascites Tumor Cells
Ergün Cem Köken1,2, Serçin Özlem Çalışkan2, Mehmet Dinçer Bilgin1,2
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Özet
Sonodinamik terapi (SDT) ultrasesin bir sonosensitizör veya kemoterapi ilacıyla birlikte
kullanıldığı ve tümör hücrelerinde hücre ölümüne neden olan yeni ve umut vaadeden bir
kanser terapisidir.
Çalışmada kloraluminyum ftalosiyanin (AICIPc) ve dosetaksel aracılı SDT'nin Ehrlich asit
tümör (EAT) hücrelerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla tuzlu fosfat tamponuna alınan
Ehrlich asit tümör hücreleri dosetaksel ve AICIPc'in varlığında 1MHz ultrasese 60 saniye
boyunca maruz bırakılmıştır. AICIPc'in artan konsantrasyonları (5, 10, 15, 20, 25 μM) ve 1
μM dosetakselle inkübe edilen hücrelere bir saat farklı ultrases yoğunlukları (1, 1.5, 2 W/cm 2)
kullanılarak SDT uygulaması yapılmış ve ardından hücre canlılığı tripan mavisi boyama
testiyle değerlendirilmiştir. Hem AICIPc hem de dosetaksel aracılı SDT’nin hücre ölümünü
arttırdığı görülmüştür. Apoptoz değerlendirilmesi için HO/PI boyama yapılmış ve hücreler
floresan mikroskobunda incelenmiştir. SDT uygulamasından iki saat sonra yapılan HO/PI
boyama sonucunda SDT uygulanan hücreler apoptotik özellik göstermesine rağmen tek
başına AICIPc veya dosetakselin böyle bir etkisi saptanmamıştır. Bunlara ek olarak kaspaz-3
düzeyini değerlendirmek için Western blotlama yapılmış ve AICIPc ve dosetaksel aracılı SDT
uygulanan hücrelerde kaspaz-3 miktarının arttığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak AICIPc ve dosetaksel aracılı SDT uygulamasının EAT hücreleri üzerinde hücre
ölümünü tetiklediği gözlemlenmiştir. Ayrıca SDT uygulamasının kaspaz-3 miktarını arttırdığı
görülmüş ve EAT hücrelerinde apoptoza neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, kaspaz
bağımlı apoptozisin SDT uygulaması sonrası hücre ölümünde önemli bir rol üstlendiğini ve
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AICIP destekli STD'nin tümör hücrelerle savaşta bir tedavi uygulaması olabileceğini
düşündürmektedir.
Anahtar

Kelimeler:

Kloralüminyum

ftalosiyanin,

dosetaksel,

ehrlich

asit

tümör,

sonodinamik terapi, apoptoz

Abstract

Sonodynamic therapy (SDT) is a promising new cancer therapy which ise used in
combination with low intensity ultrasound and a sonosensitizer agent or chemotherapy drugs
and it leads to cell death in tumor cells.
In this study, effects of chloroaliminium phtytalocyanine (AICIPc) and docetaxel mediated
SDT were investigated on Ehrlich ascites tumor cells (EAT). Regarding this aim EAT cells
were taken into phosphate buffered saline, incubated with docetaxel and AICIPc and exposed
to 1 MHz ultrasound for 60 seconds. Cell viability was assessed by trypan blue staining tests
after sonodynamic therapy (SDT) administration with different density of ultrasound (1, 1.5, 2
W/cm2) and increasing concentrations (5, 10, 15, 20, 25 μM) of AICIPc and 1 μM
concentration of docetaxel. Both AICIPc and docetaxel mediated SDT appeared to increase
cell death. For the evaluation of apoptosis HO / PI staining was performed and the cells were
examined under fluorescence microscope. After two hours of AICIPc and docetaxel mediated
SDT application apoptotic bodies were observed in the cells. However, apoptotic body
formation was not detected among the cells which were treated with AICIPc or docetaxel
alone without ultrasound exposure. In addition, in order to assess the level of caspase-3
activity Western immunoblotting was performed and caspase-3 level was found to be
increased in the cells treated with SDT
As a conclusion SDT application was found to induce cell death on EAT cells. In adition,
SDT application has been shown to increase the amount of caspase-3 and induce apoptosis on
EAT cells. These findings indicate a caspase dependent apoptosis could be an important
mechanisms of cell death induced by SDT. Thus, AICIPc mediated SDT might be a potential
therapeutic application for combating tumor cells.

Key words: Chloroaluminum phthalocyanine, docetaxel, ehrlich ascites tumor, sonodynamic
therapy, apoptosis
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S10
Pterostilben Tedavisinin Tip 1 Diyabetik Sıçan Siyatik Siniri Üzerine Olan
Nöroprotektif Etkileri
The Neuroprotective Effects of Pterostilbene Treatment in Sciatic Nerves of Type 1 Diabetic
Rats
Özlem Bozkurt
Bilgin1,2
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Özet
Diyabet insülin yokluğu veya insülinin dokulara etki gösterememesi nedeniyle oluşan, yüksek
kan şeker seviyelerinin görülmesine neden olan ve tüm dokular ile birlikte sinir sistemini de
etkileyen metabolik bir hastalıktır. Pterostilben, resveratrolün metoksilli doğal bir türevidir ve
antiinflamatuvar, antidiyabetik etkisi olan bir antioksidandır. Pterostilbenin nörolojik,
kardiyovasküler, metabolik ve hematolojik düzensizlikleri içeren hastalıklarda koruyucu ve
tedavi edici özellikleri olduğu ve diyabette kan şeker seviyesini düşürdüğü bildirilmiştir. Bu
çalışma deneysel diyabetik nöropatide yüksek ve düşük dozlarda uygulanan pterostilbenin
nöroprotektif etkilerinin incelenmesini amaçlamıştır.
Çalışmada, yetişkin erkek Wistar sıçanlar (n=30) rastgele olarak kontrol, diyabetik ve düşük
(10mg/kg) ve yüksek (40mg/kg) pterostilben tedavisi uygulanan diyabetik olarak dört gruba
ayrılmıştır. Kullanılan pterostilben Sabinsa Corporation tarafından temin edilmiştir. Diyabet
tek doz intraperitonal streptozotosin (STZ) enjeksiyonuyla (50 mg/kg) oluşturulmuş ve STZ
enjeksiyonundan 3 gün sonra hiperglisemi (>300 mg/dl) olan denekler diyabetik olarak
belirlenmiştir. Tedavi gruplarına 7 hafta boyunca her gün intraperitonal düşük (10mg/kg) ve
yüksek (40mg/kg) pterostilben uygulaması yapılmıştır. Nosiseptif değişiklikleri belirlemek
için tedavinin üçüncü ve beşinci haftalarında tail flick ve hot plate testleri yapılmıştır. Her iki
siyatik sinirden sinir iletim hızı ölçümlü gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında deney başlangıcı
ve sonunda kan şekeri ölçümleri yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar 40mg/kg pterostilben uygulamasının diyabet sonucu oluşan kan glukoz
seviyelerindeki artışı kontrol seviyesine geri çektiğini göstermektedir (p<0.01). Bunun
yanında her iki dozda uygulanan pterostilbenin diyabet oluşumu ile uzayan tail flick ve hot
plate latanslarını kısalttığı ve kontrole yaklaştırdığı gözlenmiştir. Bu sonuç nosiseptif ağrı
algısı üzerinde pterostilbenin koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca diyabet
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oluşumu ile azalan sinir iletim hızı değerlerinin düşük ve yüksek doz pterostilben uygulaması
ile artarak kontrol değerlerine yaklaştığı belirlenmiştir. Bu bulgular pterostilben
uygulamasının kan glukoz seviyesini normale getirmenin yanı sıra diyabetik nöropati
tedavisinde nöroprotektif etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Pterostilben, diyabetik nöropati, sinir iletim hızı, nosiseptif testler

Abstract
Diabetes mellitus, characterized by hyperglycemia, is a metabolic disease caused by the
absence of insulin or inability of insulin to exert its effect on tissues and affects nearly all of
the tissues including nervous system. Pterostilbene, a natural metoxyl derivative of
resveratrol, is an antioxidant having anti-inflammatory and antidiabetic effects. Pterostilbene
has been reported to have protective effects in neurological, cardiovascular, metabolic and
hematologic diseases and to decrease blood glucose levels in diabetes. This study aims to
evaluate the neuroprotective effects of low and high dose pterostilbene treatment in
experimental diabetic neuropathy.
In the study, adult male Wistar rats (n=30) were randomly assigned for control, diabetic, low
(10mg/kg) and high (40mg/kg) dose pterostilbene treated diabetic groups. Pterostilbene used
in the study was generously provided by Sabinsa Corporation. Diabetes was induced by a
single intraperitoneal injection of STZ (50mg/kg), and 3 days after the STZ injection the rats
having hyperglycemia (>300 mg/dl) were assigned to be diabetic. Rats in treatment groups
received low (10mg/kg/day) and high (40mg/kg/day) doses of intraperitoneal pterostilbene
injection for 7 weeks. Tail flick and hot plate tests were conducted to record nociceptive
changes at 3rd and 5th weeks of treatment. Nerve conduction velocities (NCV) were
determined in both sciatic nerves. Blood glucose levels were determined at the start and end
of the study.
The results revealed that 40mg/kg pterostilbene treatment led to a significantly decrement in
the diabetes-induced elevated plasma glucose levels (p<0.01). In addition, the elevated tail
flick and hot plate latencies in diabetic group were reduced by pterostilbene treatment,
revealing its protection on nociceptive pain perception. Moreover, the decreased NCVs in
diabetes were improved by the treatment of both doses of pterostilbene. In conclusion, these
findings revealed the neuroprotective role of pterostilbene treatment in diabetic neuropathy
apart from restoring the normal blood glucose levels.

Key words: Pterostilbene, diabetic neuropathy, nerve conduction velocity, nociceptive tests
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S11
Oksidatif Stresin Eklem Kıkırdak Mekanik Özelliklerine Etkisi
The Effect of Oxidative Stress on Articular Cartilage Mechanical Properties
Ekrem Çiçek
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Burdur, Türkiye

Özet

Eklem kıkırdak diartrodial eklemlerde bir bağ dokusudur. Eklem kıkırdak, eklem yüzeyleri
arasında neredeyse sürtünmesiz bir arayüz oluşturur. Eklem kıkırdak yükleri yeniden
dağıtarak altındaki kemikleri korur. Reaktif oksijen türleri, kıkırdak yaşlanması ve osteoartrit
patogenezinde rol oynamaktadır. Kimyasal stresin serbest radikal üretimini arttırdığı ve
kıkırdakta oksidatif hasara yol açtığı düşünülmektedir. Dejeneratif eklem hastalıkları altında
yatan moleküler olaylar iyi anlaşılamamıştır. Oksidatif stres osteoartrit için risk artışına yol
açar, ancak mekanik özellikleri üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu çalışma, eklem
kıkırdağının mekanik özelliklerine oksidatif stresin etkilerini incelemektedir. Polarize ışık
mikroskobu eklem kıkırdağının görüntülenmesi için kullanılmıştır. Oksidatif stresin mekanik
özellikler üzerindeki etkilerini belirlemek için sıkıştırma modülü testi eklem kıkırdağa
uygulanmıştır. Bu çalışma, oksidatif stresin eklem kıkırdağın sertliğinde azalmaya neden
olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Eklem kıkırdak, mekanik özellikler, oksidatif stres, sıkıştırma modülü

Abstract

Articular cartilage is a connective tissue in diarthrodial joints. Articular cartilage forms an
almost frictionless interface between joint surfaces. It protects underlying bones by
redistributing loads. Reactive oxygen species are involved in both cartilage aging and the
pathogenesis of osteoarthritis. Chemical stresses are thought to cause increased free radical
production and leading to oxidative damage to cartilage. The molecular events that underlie
degenerative joint diseases are not well understood. Oxidative stress leads to increased risk
for osteoarthritis but the effects on mechanical properties remains unclear. This work
investigates effects of oxidative stress on mechanical properties of articular cartilage.
Polarized light microscope was used to imaging of articular cartilage. In order to determine
oxidative stress effects on mechanical properties, compressive modulus test applied to
articular cartilage. This study showed that oxidative stress causes reduction in the stiffness of
articular cartilage.
Key words: Articular cartilage, mechanical properties, oxidative stress, compressive modulus
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S12
Normal Kalp Sol Ventrikül Duvarı Hareketinde Mekansal ve Zamansal Gerilmesinin
Karekterizasyonu
Spatial and Temporal Characterization of Left Ventricle Wall Strain in Normal Hearts
Döne Öztürk¹, Ömer Sayarcan¹, Ufuk Eryılmaz², Mehmet Bilgen¹
¹ Biyofizik AD, ²Kardiyoloji AD, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın, Türkiye

Özet

Kalbin biyomekenik hareketini açıklayan parametreler kalp fonksiyonu hakkında önemli
bilgiler sağlar ve normatif değerlerden sapmalar kardiyak anormallik tespiti veya kardiyak
disfonksiyon teşhisi için kullanılabilir. Gerilme (strain), bu parametrelerden biridir ve özel bir
prob ve yazılım ile mevcut ultrason görüntüleme ekipmanı kullanılarak ölçülebilir. Sağlıklı
kişilerle yapılan bu çalışmada, gerilmenin zamansal ve mekansal değişimi klinik doku
Doppler prensibi kullanılarak karakterize edildi. Özellikle, ölçümler sol ventrikül duvarının
farklı kesimlerinde yer alan standart 17 segmentlerinde bulunan miyokard dokulardan kalp
döngüsünün 6 zamansal noktasında strain değerleri kaydedildi. Kalbin 17 segmentini
görebilmek için üç farklı açıdan görüntüler alındı; apikal dört boşluk, apikal iki boşluk ve
parasternal uzun aks görüntü. Sol ventrikül duvar hareketlerinin komşu segmentlerde farklı
hız ve miktarlarda oluşu sol ventrikülün kasılıp gevşerken zaman ve mekana bağlı deforme
profili oluşturduğu gösterildi. Strain de bu deformasyonun ölçüsü olup % ile ifade edildi ve 17
segment ve 6 zamana özgün değerler kaydedildi ve sunumda paylaşılacaktır. Pozitif strain
değerleri uzama ve kalınlaşma, negatif strain değerleri ise kısalma ve incelme şeklinde olan
deformasyonlardı.

Bir grup sağlıklı insan üzerinden oluşturulan bu normatif strain

değerindeki sapmalar anormallik göstergesi olarak algılanılabilineceği ve hastalık hakkında
teşhis amaçlı bilgi sağlayabilecek nitelikte biyomarkerlar oluşturabilecekleri düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, gerilme, kardiyak sol ventrikül fonksiyonu, kardiyak
biyomarker
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Abstract
Parameters describing the biomechanics of heart provide important information about the
cardiac function and variations from their normative values can used for detecting cardiac
abnormality or diagnosing cardiac dysfunction. Srain is one of these parameters and can be
measured using current ultrasonography imaging equipment with a dedicated probe and
software. In this study with healthy subjects, the spatial and temporal variation of strain was
characterized using clical tissue Doppler principle. Specifically, normative values measured
from different sections of myocardial tissues located in the standard 17 segments of left
ventricle wall were recorded for the six temporal points of cardiac cycle. The left ventricle
was visualized at three different planes; apical four-chamber, apical two-chamber and
parasternal long axis view The left ventricular wall motions at the adjacent segments
exhibited different behaviors of speed and magnitude, indicating a time and location
dependence of deformation profile during the relaxation and contraction phases of the left
ventricle. Strain is the measure of this deformation and expressed in %. The values recorded
from the 17 segments at 6 temporal points will be discussed in this presentation. Positive
strain values denoted deformations in the form of elongation and thickening, and negative
strain was indicative of shortening and thinning of the underlying myocardium. Deviations
from the normative strain values obtained from a group of healthy humans can be considered
as abnormality and thus be used as biomarker for diagnostic purposes.

Key words: Echocardiography, strain, cardiac left ventricular function, cardiac biomarker
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S13
Kemik Değişiminin Doğal Mekanik Yüklenme veya Kas Arızası Durumlarında Evrimsel
Yapısal Optimizasyon ile Hesaplamalı Simülasyonu
Computational Simulation of Bone Remodeling Under Natural Mechanical Loading or
Muscle Malfunction Using Evolutionary Structural Optimization
Mehmet Bilgen
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Aydın, Türkiye
Özet
Wolff kanunu sağlıklı koşullar altında uygulanan yüklere karşı kemiğin adaptasyona
uğrayacağını belirtir. Uyarılan iç strese yanıt olarak, kemik dokusu değişime uğrar ve yüke
bağlı sert/kalın veya daha zayıf hale gelir. Bu tür yanıt sayısal hesaplama yöntemleri
kullanılarak değerlendirilebilir. Bu yazının amacı evrimsel yapısal optimizasyon (ESO)
yöntemi ile femur kemiğinin yoğunluk ve malzeme özelliklerinin uygulanan yüke göre
dağılımını simüle etmektir.
Diğer disiplinlerdeki gelişmeler genellikle biyomekanik araştırmalara adapte edilmektedir.
Mühendislikte geliştirilmiş ESO yöntemi doğal bir kas yükü altında kemik deki oluşumu ve
yapılanmayı simüle etmek, ve kemiğin malzeme özelliği, yapısı ve fonksiyonu arasındaki
ilişkiyi anlamak amacıyla uygulanmıştır. Femur kemiğinin bilgisayarlı tomografi ile elde
edilen yüzey topolojisi ve dörtlü malzeme özellikleri kullanılarak, bir sayısal analiz platformu
sonlu eleman (FE) modeli ile inşa edilmiştir. Modelin oluşturulması ve analizin bir kısmı için
Abaqus (Dassault Systemes, Villacoublay, France) yazılımı kullanılmıştır.
Kemik
malzemesini ortadan kaldıran ya da değiştiren iki farklı iterasyon algoritması geliştirilip
uygulanmıştır.
Her iki algoritma, başlangıçta homojen bir tasarım ile başlamış ve iterasyondan sonra doğal
femur kemiğinin yapısına benzer heterojen yoğunluk profili ile nihai duruma yakınsamıştır.
Kalça kemiğindeki verimsiz mekansal bölgeler ya ortadan kaldırılmış ya da düşük dereceli ve
daha hafif kemik malzemesi ile değiştirilmiş ve böylece nihai yapının daha hafiflediği, fakat
uygulanan yükü hala destekleyebildiği gözlenmiştir.
Kemik oluşumu ve biçimlenmesinin sayısal simülasyonu farklı mekanik yükleme koşulları
veya algoritmalar altında yapılabilir. Uygulanan mekanik kuvvetlere karşı koymak için kemik
malzemesi ve doku tipi optimum olacak şekilde dağılım gösterir ve bu Wolff yasası ile
uyumludur. Bu tür simülasyonlarla, osteoporoz veya kas arızasıyla oluşacak kırık riskinin
kemik malzeme özelliğinde yapacağı değişiklikler araştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Wolff kanunu, kemik değişin, evrimsel yapısal optimizasyon, hard-kill,
soft-kill, sonlu eleman analizi
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Abstract
Wolff’s law states that bone under healthy condition adapts to the applied loads under which
it has been placed [25]. In response to the internal stress induced within, bone goes through
transformation and becomes tougher/thicker or lighter depending on the load. One way to
evaluate such response is to use numerical tools. The aim of this paper is to simulate the
distribution of bone density and material properties in a load bearing femur with evolutionary
structural optimization (ESO) method.
Developments in other disciplines are often adapted into research in biomechanics. As such,
ESO developed originally in engineering was applied to simulate the formation and
remodeling of bone under natural muscle loading for the purpose of understanding the
relationship between material property, structure and function. A numerical analysis platform
was constructed with finite element (FE) model of a sheep femur using surface topology and
quadruple material properties, both gathered using computer tomography data acquired from
the bone. Construction of the model and part of the analysis was carried out using Abaqus
software (Dassault Systemes, Villacoublay, France). Two iterative algorithms were
developed and implemented based on hard-kill and soft-kill approaches where either the bone
material is eliminated or replaced.
In both algorithms, the initial model started with a homogenous design and after iterations
converged to a final state with heterogonous density profile that was nearly similar to a
natural femur structure. The inefficient spatial regions in the femur were gradually either
eliminated or changed with mechanically lower grade and lighter bone material and thus the
final construct had the least weight but still able to support the load. The convergence was
achieved successfully at a reasonable rate and computational performance.
Numerical simulations of bone formation and remodeling is feasible under different
mechanical loading conditions. The internal distribution of material provides insights into the
structural remodeling of bone within the context of Wolff’s law of transformation where the
tissue types are expected to be distributed in a mechanically optimum fashion to counteract
the applied forces. Such investigations may also provide useful information into the
vulnerability of femur due to the changes in its material properties associated with
osteoporosis or fracture risks as a result of malfunction in muscles attached to the femur.
Key words: Wolff’s law, bone remodeling, evolutionary structural optimization, hard-kill,
soft-kill, finite element analysis
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S14
Gıdalar Yoluyla Sülfit Alımının Öğrenme Üzerine Etkisi ve Moleküler Mekanizması
The Effects of Nutritional Sulfite Intake on Learning and its Mechanism
Ceren Kencebay Manas1, Narin Derin1, Mehmet Bülbül2, Mutay Aslan3, Dijle Kipmen
Korgun3, Güzide Ayşe Ocak4
1

Biyofizik AD, 2Fizyoloji AD,3Biyokimya AD, 4Tıbbi Patoloji AD, Akdeniz Üniversitesi Tıp
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Özet

Hazır gıdaların uzun süre saklanabilmesi için sülfit koruyucu katkı maddesi olarak
kullanılmaktadır. Nörotoksik etkileri bilinen sülfitin hipokampus aracılı olarak öğrenme ve
hafızayı olumsuz etkilediği gösterilmiş fakat bu etki mekanizması henüz çözülememiştir.
Öğrenme ve hafızanın sürecinde rol alan glutamat, presinaptik sinir terminallerinde veziküler
glutamat taşıyıcıları (VGLUT) yardımıyla veziküllerde depolanmakta ve presinaptik alana
gelen uyarılara cevaben sinaptik boşluğa dökülmektedir. Reseptörlerine bağlanmayan
glutamat ise eksitatör amino asit taşıyıcıları (EAAT) tarafından geri alınmaktadır. Geri
alınan glutamat, glutamin sentetaz enzimi aracılığıyla glutamine dönüştürülerek nörona
iletilmektedir. Presinaptik nörona iletilen glutamin, glutaminaz enzimi aracılığıyla glutamata
dönüştürülerek tekrar döngüye katılmaktadır. Çalışmamızda sülfitin öğrenme, hafıza ve
glutamat döngüsü üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmamızda 48 adet Wistar sıçan kontrol
grubu (K) ve sülfit grubu (S) olarak iki gruba ayrılmıştır. 35 gün süreyle kontrol grubuna
distile su, sülfit grubuna ise 25 mg/kg/gün dozunda sodyummetabisülfit (Na2S2O5 ) gavaj
yoluyla verilmiştir. Öğrenme deneyleri için açık alan (open field) ve radial arm maze (RAM)
protokolleri uygulanmıştır. Mikrodiyaliz yöntemi ile toplanan diyalizatta glutamat ve
glutamin seviyeleri kütle spektrometrisiyle ölçülmüş, hipokampus doku homojenatlarında
VGLUT-1, EAAT-1 ve EAAT-2 düzeyleri real-time PCR yöntemiyle, glutaminaz ve
glutamin sentetaz enzim düzeyleri ise ELISA yöntemiyle değerlendirilmiştir. Yapılan open
field testine ait parametrelerde herhangi bir fark bulunmamıştır. RAM testinde ise sülfitin
öğrenme ve hafızada bozulmaya neden olduğu gösterilmiştir. Bunun yanı sıra glutamat,
glutamin, VGLUT-1, EAAT-1 ve EAAT-2 düzeylerinin değişmediği tespit edilmiştir. Fakat
sülfitin glutaminaz ve glutamin sentetaz enzimlerinin sentezlenmesinde azalmaya neden
olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak sülfitin öğrenmedeki olumsuz etkisinde presinaptik
alandaki glutamat döngüsünün kısmen de olsa etkili olduğu gösterilmiş olup, ileri ki
çalışmalarda glutamatın postsinaptik döngüsünün incelenmesi gerektiği düşünülmüştür.
Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiştir
(Proje numarası: 213S090).
Anahtar Kelimeler: Sülfit, öğrenme ve hafıza, glutamat
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Abstract

Sulfite is commonly used in foods as preservative. Although neurotoxic effects of sulfite on
hippocampus depended learning and memory have been shown, there is little information
about the mechanism underlying this effect. Glutamate is known to be a major
neurotransmitter playing role in the learning and memory formation in hippocampus.
Glutamate is transported into synaptic vesicles by vesicular glutamate transporter (VGLUT)
and released into the synaptic cleft as a result of stimulation of the presynaptic membrane.
Glutamate is converted to glutamine which is released to the extracellular fluid by glutamine
synthetase, taken up by neurons and reconverted to glutamate inside neurons by glutaminase.
In our study, we examined the effect of sulfite on glutamate cycle in relation to learning and
memory. Forty eight adult male Wistar rats were randomly divided into control (K) and,
sulfite (S) groups which were given distilled water and sodium metabisulfite (Na2S2O5 )
(25mg/kg/day), respectively, for 35 days via gavage. Radial arm maze (RAM) and open field
tests were performed in order to evaluate learning and memory functions. Glutamate and
glutamine levels were determined by mass spectrometry in the dialysate collected by
microdialysis. Additionally, VGLUT-1, EAAT-1, EAAT-2 levels were measured by real-time
PCR method and glutaminase, glutamine synthetase levels were determined by ELISA
method in hippocampal tissue homogenate. In open field data, no significant difference was
observed. However, RAM task showed that sulfite exposure caused learning and memory
impairment in rats. We did not observe any changes in levels of glutamate, glutamine or
mRNA levels of VGLUT-1, EAAT-1 and EAAT-2. However, our data showed that sulfite
caused a decrease in glutaminase, glutamine synthetase levels. In conclusion, negative effects
of sulfite might be partially mediated by the manipulation of presynaptically glutamate cycle.
Future studies investigating the postsynaptic glutamate cycle should be conducted.
This work was supported by a grant from the The Scientific and Technological Research
Council of Turkey (Project number: 213S090).

Key words: Sulfite, learning and memory, glutamate
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S15
Kanser Tanı ve Tedavisinde Düşük Seviyeli Elektromanyetik Alanlar
Low Level Electromagmetic Fields in Cancer Treatment and Diagnosis
Elçin Özgür Büyükatalay1, Göknur Güler1, Görkem Kısmalı2, Nesrin Seyhan1
1
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Özet

Elektromanyetik (EM) alanların insan sağlığına etkileri son yılların popüler araştırma
konularından biridir. Yararlı biyomedikal uygulamalar üzerine yapılan yeni çalışmalardan
ilham alarak, bilim insanları elektromanyetik alanların atılım yaratacak etkilerine ilişkin
sonuçlarına, yeni buluşlar ve yenilikçi biyomedikal uygulamaları hedefleyen yararlı etkilerine
odaklanmaktadırlar. Günlük dozda, düşük seviyeli EM alanlara akut ve kronik maruziyetin
biyolojik etkileri üzerine yapılan çalışmaların bir kısmı, özellikle kanser gibi hastalıkların
tedavisi üzerinedir. BM1309 EMF-MED başlıklı COST aksiyonunda yer alan bir çalışma
grubunda da bu konuda yapılan araştırmalar tartışılmaktadır. Aksiyona Avrupa'da
elektromanyetik alanların etkilerini araştıran, bu konudaki çalışmaları ile ünlü bilim insanları
katılım sağlamıştır. İspanya’nın Madrid kentinde yapılan çalıştayda, Ponzetto ve ark., oldukça
düşük frekanslı alanların rabdomiyosarkom hücrelerinin çoğalma hızında azalmaya sebep
olduğunu bildirmişlerdir. Palti ve ark ise alternatif elektrik alanları klinikte beyin tümörlerini
tedavi amaçlı kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir. Pashe ve çalışma grubu da düşük
seviyeli genlik modülasyonlu EM alanları, çeşitli kanser tiplerinin teşhis ve tedavisinde başarı
ile uygulamaktadır. Bu araştırmalara benzer olarak, gerçekleştirdiğimiz bir çalışma ile farklı
sürelerde uygulanan 900 MHz ve 1800 MHz frekanslı Radyofrekans (RF) alanların
Hepatosellüler karsinom (HepG2) hücrelerinin canlılığına etkisi araştırıldı. Özellikle 4 saatlik
maruziyet sonunda hem 900 MHz hem de 1800 MHz RF alan uygulamasının HepG2
hücrelerinin canlılıklarında azalmaya, supernatant laktatdehidrogenaz (LDH) ve glukoz
seviyelerinin ise artışa neden olduğu saptandı (p<0,05). Morfolojik incelemeler de
biyokimyasal bulguları doğruladı. Dört saatlik maruziyet sonunda alınan görüntülerde geç
dönem apoptozis göstergesi olan çekirdek örüntüsünde düzensizlik saptandı. Elde edilen
verilerin doğruluğu; çalışmanın dört defa tekrarlanması ile gerçekleştirildi. Bu araştırmada
elde edilen verilerin doğrultusunda aynı seviyedeki RF alanların kolon kanseri hücreleri
üzerine etkileri de tarafımızca araştırılmaktadır. Bu proje ile önceki çalışmada araştırılan iki
frekansın dışında 3. Jenerasyondan cep telefonu teknolojisi ile kullanılmaya başlanan 2100
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MHz frekansının insan kolon kanser hücre hatlarından HTC 116 ve DLD 1 hücrelerinde
apoptosis ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkileri araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alanlar, kanser, tedavi

Abstract

Health effects of electromagnetic (EM) fields are the one of the popular subject of the recent
studies. Inspired by promising recent studies on useful biomedical EMF interactions and
applications, scientists focus on beneficial effects, aiming for breakthrough results, new
discoveries and innovative biomedical technologies. Some of the studies related to biological
effects of acute and chronic exposure to Low level EM fields in daily doses are about cancer
treatment. There is an COST (European Cooperation in Science and Technology) action,
BM1309 that will provide a cooperative framework to support the research on beneficial
biological effects of non-ionizing EM fields and their use in biomedical applications.
Scientists who have several studies related to medical applications of EM fields are the
participants of this action. There was a workshop in Madrid, Spain in which Ponzetti reported
that ELF slows the growth of a Rhabdomyosarcoma cell line. Also, Dr Palti mentioned about
their studies on cancer treatment, especially for brain tumors by alternating electric fields
(TTFields), its physical basis and clinical trial results. Boris Pasche and his group presented
their works how low level AM EMFs used in diagnosis and treatment of cancer. Similar to
these studies, we investigated the effects of Radiofrequency Radiation (RFR) in 900 MHz and
1800 MHz intermitently applied (15 min ON/15 min OFF) during 1 h, 2hs, 3 hs, 4 hs to cell
proliferation of hepatocellular carcinoma (HepG2) cells. Four hours of exposure caused to
decrease

the

proliferation

of

HepG2

cells,

while

the

supernatant

levels

of

lactatedehydrogenase and glocuse increased (p<0,05). Morphological findings corrected the
biochemical results. Micrographs of 4 hours of exposure showed derangement of cell
nucleous pattern which is the indicator of late apoptosis. All experiments repeated four times
to confirm the results. After the data obtained with this study, we started a new project about
the effects of this level of RFR on human colon cancer cell lines, HTC 116 and DLD 1.
However, the apoptotic and Inflammatory effects of 2100 MHz, frequency of the 3rd
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generation, along with the other two frequencies 900 MHz and 1800 MHz, are studing on
HTC 116 and DLD 1 cell lines.
Key words: Electromagnetic fields, cancer, treatment
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S16
Rho-Kinaz İnhibisyonunun Patolojik Kardiyak Hipertrofide Bozulan Miyositlerin Ca+2
Regülasyonu Üzerindeki Etkisi
Effects of Rho-Kinase Inhibition on Dysregulated İntracellular Ca2+ of Myocytes in
Pathologic Cardiac Hypertrophy
Semir Özdemir, Yusuf Olğar, Murat Cenk Celen, Bilge Eren Yamasan, Nihal Öztürk
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Antalya, Türkiye

Özet

Patolojik hipertrofi ve kalp yetmezliğinde gözlenen anormalliklerin L-tipi Ca+2-kanal akımları
(ICaL), ve Ca+2 homeostazındaki değişikliklerle de ilişkili olduğunu düşündüren birçok çalışma
bulunmaktadır. Son yıllardaki çalışmalar, bu değişikliklerin hipertrofinin gelişiminde rol
oynadığı ileri sürülen ve birçok kalp yetmezliği modelinde artmış olan Rho-kinaz (ROCK)
aktivitesiyle ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada, ROCK ile patolojik
hipertrofide ortaya çıkan hücre içi Ca+2 regülasyonundaki değişiklikler arasındaki ilişkinin
tanımlanması hedeflenmiştir.
Bu amaçla 8 haftalık Wistar türü erkek sıçanlar kullanılarak 3 deney grubu oluşturulmuştur:
Kontrol grubu (SHAM), transvers aortik konstriksiyon grubu (TAK), ve fasudil verilen TAK
grubu (TAK+Fas). TAK modeli ve patolojik hipertrofi brakiosefalik arter ile sol karotid arter
arasından aortanın bağlanması ile gerçekleştirildi. ROCK inhibisyonu için TAK+Fas
grubundaki sıçanlara 10 hafta süresince fasudil (5 mg/kg/gün) verilirken, diğer gruplara su
verilmiştir. Tedavi süresinin sonucunda sıçanların anestezi altında kalpleri hızlıca alınarak sol
ventrikülden miyositler izole edilmiş ve elektrofizyolojik kayıtlar gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre ICaL yoğunluğu gruplar arasında değişmemiştir Diğer yandan, bu
akımlara karşılık ölçülen Ca+2 transientlerinin TAK grubunda azaldığı, TAK+Fas grubunda
ise belirgin bir düzelme olduğu gözlenmiştir. TAK grubu ventrikül miyositlerinin fasudil ile 3
saat inkübasyonu da Ca+2 transientlerinde normal TAK miyositlerine göre önemli bir artışa
yol açmıştır. Kafein uyarısıyla kaydedilen sinyallerden yapılan ölçümlerde TAK
miyositlerinin sarkoplazmik retikulum (SR) Ca+2 içeriğinin azalmış olduğu, buna karşılık
TAK+Fas grubunda anlamlı bir düzelme olduğu tespit edilmiştir. TAK grubu miyositlerinin
RyR Ca+2 sızıntısında dramatik bir artış olduğu tespit edildiğinden, depodaki azalmanın
sızıntıdaki bu artışla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca uzun süreli fasudil tedavisi ve
fasudil inkübasyonu bu anormallikleri önemli oranda düzeltmekte ve SR’daki Ca2+ kaybını
engellemektedir.
Bu sonuçlar hücre içi Ca+2 regülasyonundaki değişikliklerin ICaL ile ilgili olmadığını, fakat SR
Ca+2 deposundaki azalmadan kaynaklanabileceğini göstermektedir. Ayrıca fasudil tedavisinin
bozulan parametreleri düzeltmiş olması ROCK sinyal yolağının patolojik hipertrofide rolü
olduğunu göstermektedir.
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Bu çalışma TUBİTAK tarafından SBAG-113S296 numaralı projeyle desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kardiyak hipertrofi, Rho-kinaz, L-tipi Ca+2 kanalı, hücre içi Ca+2,
fasudil.

Abstract

Several evidences have suggested that cardiac abnormalities associated with pathologic
hypertrophy and heart failure are relevant to the altered L-type Ca2+ channel currents (ICaL)
and Ca2+ homeostasis. Recent studies have implicated a relationship between these changes
and upregulated Rho-kinase (ROCK) activity, which have already been shown with various
heart failure models, due to its role in progression of hypertrophy. This study aimed to
investigate the possible relationship between ROCK activation and intracellular Ca2+ handling
in pathologic hypertrophy.
Animal groups were designed by using 8 weeks old male Wistar rats; Control group (SHAM),
transverse aortic constriction group (TAC) and fasudil-treated TAC group (TAC+Fas). TAC
model and pathologic hypertrophy was induced by aortic stenosis between left carotid and
brachiocephalic arteries. For ROCK inhibition, fasudil (5 mg/kg/day) were administered to
TAC+Fas rats for 10 weeks, while the other groups received water. Following treatment
period, hearts were excised rapidly under anesthesia and following myocyte isolation from
left ventricles electrophysiological recordings were performed.
Regarding data ICaL density was similar between groups. However, associated Ca2+ transients
were smaller in TAC group and a significant recovery was measured in TAC+Fas group.
Incubation of TAC venticular myocytes with fasudil for 3 hours also increased the Ca 2+
transients with respect to untreated TAC myocytes. Caffein-induced stimulation data showed
a reduced sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+ content in TAC myocytes which was restored in
TAC+Fas group. Since RyR Ca2+ leak of TAC myocytes dramatically increased, the reduced
SR Ca2+ content was ascribed to abnormally leaky RyR. Either long-term fasudil
administration or incubation with fasudil mitigated these abnormalities and thus prevented SR
Ca2+ loss.
Our results show that impaired intracellular Ca2+ regulation is not due to ICaL but rather, the
reduction in SR Ca2+ content. Moreover, recovery of altered parameters with fasudil
implicates a role for ROCK signaling pathway in pathological hypertrophy.

This study was supported by TUBITAK grant SBAG-113S296.

Key words: Cardiac hypertrophy, Rho-kinase, L-type Ca2+ channel, intracellular Ca2+,
fasudil.
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S17
İnositol 1,4,5-Trifosfat (IP3R) Aktivasyonu ile Oluşan Hücre İçi Ca+2 Salınımının
Matematik Modelleme Kullanılarak İncelenmesi
Examination of the Inositol (1,4,5)-Trisphosphate Receptor (IP3R) Dependent Cytoplasmic
Ca2+ Release with Mathematical Modelling
Figen Çiçek1, Kemal Sayar2, Mehmet Uğur3
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Özet
Ca+2 hücrede pek çok farklı sinyal yolağında kilit rol oynayan bir ikinci habercidir. Hücrede
büyüme, çoğalma, apoptoz gibi olayların düzenlemesinde görev alan serbest Ca+2’un
sitoplazmadaki derişimi ([Ca+2]i) bu nedenle yüksek kesinlikte düzenlenmektedir. İnositol
1,4,5-trifosfat reseptör (IP3R) aktivasyonu aracılı oluşan hücre içi Ca+2 salınımınında temel
olarak bu düzenleme IP3R, endoplazmik retikulum (ER) ve hücre memranındaki ATPazlar
(sırasıyla SERCA ve PMCA) tarafından yapılır.
Ancak Ca+2’un IP3 reseptör tipine bağlı olarak bazik etki göstermesi (aktivatör ve inhibitör) ve
ayrıca bir kanaldan salınan Ca+2’un diğer kanalların açılma olasılığını arttırması (Ca+2 indüklü
Ca+2 salınımı, CICR) kompleks sitoplazmik Ca+2 dinamiklerine neden olur.
Ayrıca, aynı hücre tipinde dahi aynı miktardaki agonist konsantrasyonları ile oluşan Ca+2
yanıtlarının uzay-zaman desenleri de farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıklar lokal Ca+2
artışları (Ca+2 puff, blip veya riyanodin reseptörlerinde spark) veya global Ca+2 artışları
(dalgalar) ve osilasyonlar şeklinde görülebilmektedir.
İntakt hücrede [Ca+2]ER’yi ve reseptörün kinetik davranışını tam olarak ölçemememiz
nedeniyle pek çok parametreye sahip bu doğrusallıktan uzak sistemin dinamiğinin daha iyi
kavranabilmesi için deneysel çalışmalara eşlik eden teorik çalışmalara da gereksinim
duyulmaktadır.
Bu nedenle çalışmamızda öncelikle HEK 293 hücrelerinin agonist uyarımı sonucunda
verdikleri Ca+2 yanıt desenlerini inceledik. Farklı Ca+2 yanıt desenlerine neden olan
oyuncuların rollerini deneysel olarak anlamaya çalıştık. Ardından IP3R dinamiği ve
kompartmanlar arasındaki Ca+2 değişimleri basit (adi) diferansiyel denklemler halinde yazıldı.
Çalışmamızda Othmer-Tang matematik modelini kullanarak sistemin davranışını deneysel
bulgularımızla birlikte bir bütün olarak anlamaya çalıştık. Simülasyon sonuçlarımız böyle bir
modelin kompleks yanıt desenlerinin mekanizmasını temel olarak açıklayabileceğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: IP3 reseptörü, Ca+2 yanıt desenleri, matematik modelleme
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Abstract
Ca2+ is a second messenger which plays a key role in many cell signaling pathways. It
regulates many cellular functions like cell growth, proliferation or apoptosis. Therefore its
free concentrations ([Ca2+]i) in cytoplasm have to be precisely regulated. Basically inositol
trisphosphate receptor (IP3R), endoplasmic reticulum (ER) and the ATPases in the plasma
membrane and ER (SERCA and PMCA, respectively) regulate IP3R activated cytoplasmic
Ca2+ release. However biphasic function of Ca2+ according to the IP3R subtype (activator and
inhibitor), and also released Ca2+ from one channel increase the open probability of the
neighbor channels (Ca2+ induced Ca2+ release, CICR), are the other factors of the complex
Ca2+ dynamics.
Besides, even in the same cell type, equal concentrations of an agonist should induce different
spatiotemporal Ca2+ response patterns. These differences may be in the form of local Ca2+
responses (Ca2+ puff, blip or sparks in ryanodine receptors) or global Ca2+ increases (waves)
and oscillations.
To understand the dynamics of such a nonlinear system with many system parameters,
theoretical studies must accompany experimental works, because of the inadequate
measurement techniques for [Ca2+]ER and kinetic behaviors of the receptors in intact cells.
Therefore in this study we primarily examined Ca2+ response patterns after the agonist
stimulation of HEK 293 cells and experimentally monitored the role of the each player
responsible for these different Ca2+ patterns. Then we wrote IP3R dynamics and Ca2+
variations between compartments as ordinary differential equations. In our study we tried to
understand the system dynamics as a whole structure by using our experimental data and
Othmer Tang mathematical model together. Our simulation results show that this simple
formed mathematical model will basically explain this complex response pattern mechanism

Key words: IP3 receptors, Ca2+ release patterns, mathematical modelling.
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S18
Sekanslı Pulslu Manyetik Alanın Diyabetik Nöropatide Ağrı Kesici Etkisi
Painkiller Effects of Sequenced Pulsed Magnetic Field on Diabetic Neuropathy
Tufan Mert1, Furkan Baran2, Ahmet Çelik3, İsmail Günay4
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Özet

Diyabetik nöropatinin tedavisi amacıyla kullanılan farmakolojik ajanların ve cerrahi
uygulamaların başarısı sınırlı olası nedeniyle, tedavisine yönelik yeni alternatif yöntemlerin
geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı pulslu manyetik alan (PMA)
uygulamasının diyabet sonrası ortaya çıkan bulgu ve belirtiler üzerine etkisini araştırmak ve
diyabetik nöropatideki tedavi edici etkinliğinin ortaya koyabilmektir.
Çalışmalarda, Streptozotosin (STZ) uygulanarak diyabetli hale getirilen sıçanlarda, 5 hafta
boyunca rutin olarak uygulanan PMA’nın etkileri, termal plantar test, mekanik uyarıya
duyarlılık testi kullanılarak, ağırlık ve tam kan şeker seviyeleri ölçülerek araştırıldı. Farklı
frekanslı trenlerden (1, 5, 1, 5 Hz (düşük PMA) yada 30, 40, 30, 40 Hz (yüksek PMA)) PMA
ardışık üç sekans olarak uygulandı. PMA nın frekansa bağlı etkileri sahte PMA
uygulamalarıyla karşılaştırıldı.
Diyabetin ilk bulguları, sıçanların tam kan glikoz seviyesindeki yükselme (başlangıç
değerine göre yaklaşık 3 kat) ve ağırlıklarındaki azalmadır (başlangıç değerine göre % 13,4).
PMA uygulaması vücut ağırlığı üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmazken, diyabet
sonrası yükselen kan glikoz seviyesinde düşük frekanslı PMA anlamlı azalmaya neden oldu.
Diyabetik sıçanların mekanik ve termal uyarıya duyarlılıklarının (mekanik allodini ve termal
hiperaljezi) artığı belirlendi. Aynı şekilde düşük frekanslı PMA mekanik eşik, termal latans
değerini anlamlı olarak arttırdı.
Sonuçlar, kan glikoz seviyesindeki yükselmenin neden olabileceği periferik sinir hasarları
sonrasında mekanik allodinin ve termal hiperaljezinin gelişebileceğini göstermektedir.
Özellikle düşük frekanslardan oluşturulan PMA uygulamasının hiperglisemi üzerindeki kısmi
baskılayıcı etkisinin mekanik ve termal duyarlılığın gelişmesini engelleyebileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıçan, manyetik alan, diyabetik nöropati
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Abstract
Many strategies in the management of the diabetic neuropathic pain have been investigated to
exclude the several side-effects of pharmacological or invasive treatments. Non-invasive
pulsed magnetic field (PMF) treatment with no toxicity or side-effects can be an alternative to
pharmacologic or invasive treatments. The purpose of this study was, therefore, to investigate
the pain-relieving effects of PMF treatment in diabetes induced pain conditions.
Therapeutic actions of sequenced PMF including 1, 5, 1, 5 Hz (low (L) -PMF) or 30, 40, 30,
40 Hz (high (H)-PMF) were examined on improving signs and symptoms of diabetic
neuropathic pain in the streptozotocin-induced diabetic rat models by measuring nociceptive
parameters such as hyperalgesia and allodynia.
Ameliorating potential of L-PMF application on signs of diabetes is significantly higher than
those of H-PMF. L-PMF partially attenuated the diabetes-induced increase in the blood
glucose level, enhanced the decreased thresholds and latency during the experiments.
The present results demonstrated that hyperglycemia can be a primary pathophysiologic
mechanism in the development of diabetes induced complications. Sequenced L-PMF
treatment can relieve neuropathic signs of diabetes in rats. Anti-hyperglycemic, antiallodynic and anti-hyperalgesic effects of L-PMF treatment can be closely correlated with
each other.

Key words: Magnetic field, diabetic neuropathic pain
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S19
Beyin, Akciğer, Prostat ve Diğer Tümör Türlerinin Tedavisinde Yeni Nesil Alternatif:
Boron Nötron Yakalama Terapisi
Zafer Akan
Nötron yakalama tepkimesi 1940 lı yıllardan beri bilinen ve nükleer bozunmanın temelini
oluşturan tepkimedir. Nonstabil çekirdekli elementlerin (236U vs.) nötron ile ışınlanması
sonucu radyoaktif elementler ( 236U+ 1n → 213Pb +4He +Ɣ) benzeri reaksiyonlarla radyoaktif
olmaya elementlere dönüşürken açığa gama ışınları çıkmaktadır.
1960 lı yıllarda ise radyoaktif olmayan bazı elementlerinde nötron yakalayabildiği ve
nonstabil forma geçebildiği gösterilmiştir. Bu elementlerden en çok üzerinde çalışılanı 10Bor
elementidir.
Bor nötron tepkimesi
10B + 1n →7 Li (0.84 MeV) + 4He (1.47 MeV) + γ (0.48 MeV) 93.7%
10B + 1n →7 Li (1.01 MeV) + 4He (1.78 MeV) 6.3%
Şeklinde olup, nötronla tepkimeye giren Borun element numarası 11 e ulaşmakta kararsız hale
geçmekte ve hemen 4Helyum ve 7Lityuma parçalanarak, açığa çıkan gamalar ve 4He sebebiyle
toksik fakat kararlı iki elemente dönüşmektedir. 1960 lı yıllardan beri üzerinde çalışılan
BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) de, Bor’un bu tepkimesi üzerine inşa edilmiş klasik
radyoterapiye alternatif bir kanser terapi metodudur.
Spesifik olarak tümör dokunun ablasyonu için Bor tümör dokuya hedeflenir, tümör doku bor
miktarı / kan bor miktarı =3,5 seviyesine ulaşıldığında tümör doku bölgesi yavaşlatılmış
nötronlarla ışınlanarak (Thermalized and Epithermalized neutrons) BNC nükleer
reaksiyonunun tümör doku içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanır ve spesifik olarak tümör
dokunun ablasyonu sağlanırken çevre dokuların en düşük dozda radyasyon alması
gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Klasik radyo terapinin en büyük dez avantajı derin bölgelerdeki tümör doku Gamma veya X
ray ile ışınlanırken çevre dokuların çok fazla radyasyon alarak ikincil tümörlerin oluşumuna
veya doku organ fonksiyon kayıplarına yol açılmasıdır. Bunun önlenmesi için çoklu açıdan
ışınlama protokolleri geliştirilmiş olsada çevre dokuların radyasyondan korunması hala en
büyük problem olarak durmaktadır. Çevre dokuların doz almasının temelinde yatan fiziksel
sebep, Gama ve X ışınlarının lineer enerji transfer özelliği olup, uğradıkları tüm dokular
tarafından absorbe edilmeleri hedefe ulaşıncaya kadar derinliğe balı olarak doz eşdeğerlerinin
düşmesidir.
Boron nötron yakalama terapisi, proton terapisi ve diğer hadron terapilerinde ise element
derin dokulara ulaşıncaya kadar çevre dokulara enerjisini aktarmamakta kinetik enerjisine
bağlı olarak ulaştığı derinlikte tüm enerjisini bırakarak spesifik olarak tümör bölgesinin
ışınlanması sağlanmaktadır.
BNCT için en önemli iki problem
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1- Nötron kaynağı
Nötron kaynağı olarak nükleer reaktörler kullanılmakta olup bizde çalışmamızda İstanbul
Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü 250 KWlık TRIGA MARKII nükleer reaktörünü
kullandık. Reaktörün radyal portu epitermal nötron eldesi için dizayn ettiğimiz kolimatörlerle
modifiye edilmiştir. Modifikasyon sonrası termal ve epitermal aralıkta yaklaşık 108 n.cm2.sn-1
değerinde akı yoğunluğu olan nötron elde edilmiştir (Z Akan, M Türkmen, T Çakır, İA
Reyhancan, Ü Çolak, M Okka, S Kızıltaş. Modification of the radial beam port of ITU
TRIGA Mark II research reactor for BNCT applications. Applied Radiation and
Isotopes 99, 110-116)
Dünyada yapılan tüm BNCT ön klinik çalışmalarında (Finland estimated, 2013 20 patient,
JAPAN 50 patient) Nötron kaynağı olarak Nükleer reaktörler kullanılmakta olup, reaktörden
kaynaklanan gama ışını sorunu sebebiyle rutin uygulamalar için reaktörlerin efektif olmadığı
araştırmacılar tarafından literatürde belirtilmektedir.
Japonya ilk kez 2014 yılında BNCT için iki hızlandırıcıyı geliştirilmiş ve çalışmalarını
siklatron kaynaklı nötron üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Nükleer reaktörlerden elde edilen ilk
klinik sonuçlara göre özellikle GBM hastalarında survi 6 aydan 24 aya kadar uzadığı
gösterilmiş, bazı hastaların tamamen iyileştiği rapor edilmiştir.
2- Borun tümör dokuya hedeflenmesi
Boron nötron yakalama terapisinde karşılaşılan diğer önemli sorun Borun tümör dokuya
hedeflenmesi sorunudur. Yapılan ön klinik çalışmalarda Bor taşıyıcı olarak
Boronophenilalanine (BPA) ve SodyumBorakaptat (BSH) kullanılmaktadır.
Biz çalışmalarımızda öncelikle yeni Bor taşıyıcı olarak Borono Deoksi D glukozu
sentezleyerek alternatif bir taşıyıcı geliştirdik. (Z Akan, H Demiroglu, U Avcibasi, G Oto,
H Ozdemir, S Deniz, AS Basak. Complexion of Boric Acid with 2-Deoxy-D-glucose (DG)
as a novel boron carrier for BNCT Medical Science and Discovery 1 (3), 65-71)
Tümör dokuların bilindiği gibi normal dokulardan en ayırıcı özelliği warburg etkisinden
dolayı glukoza yüksek afinitesnin olmasıdır. ATP sentezi normal dokularda yüksek verimli
aerobik yoldan gerçekleşirken, gecikmiş anjiogenez sebebiyle tümör dokuda anaerobik yoldan
düşük verimli atp üretimi gerçekleştirilmekte ve buda yüksek glukoz ihtiyacını ortaya
koymaktadır. PET görüntülemede kullanılan pozitron salıcı 18F taşıyıcı glukoz analoğu
Deoksi-D-Glukoza Bor bağlanarak (10B-DG, 10B-18F-DG) BNCT de Bor taşıyıcı olarak
Kullanılabileceği gösterilmiş ve ekibimiz tarafından Patent müracaatları yapılmıştır.
Z Akan, H Ozdemir, G Oto, S Deniz, O Kacar, AS Basak, T Cakır, HU Sinav, ...
Genotoxicity and Cytotoxicity of novel 10B carrier ((2R)-4,5,6-trihydroxy-2(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)boronic acid. Medical Science and Discovery
1 (4), 96-108
Sentezlenen yeni molekül ile tümör oluşturulmuş radlarda ilk BNCT çalışmalarımız İTU
TRIGA MARKII reaktöründe tamamlanmış olup, tümör gelişiminin başarıyla durdurulduğu
gösterilmiştir.
Bu sunum, BNCT nin tarihsel gelişimi ve Ülkemizde yapılan çalışmalarımızı kapsamaktadır.
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S20
Entegre Sanal Tarama Yöntemleri ve İn Vitro Analizler ile Yedi Milyon Küçük Molekül
İçeren Veri Bankasından Yeni Karbonik Anhidraz Tip-IX (Ca-IX) İnhibitörlerinin
Keşfi

Serdar Durdağı1, Ramin Ekhteiari Salmas2, Murat Şentürk3
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Özet
Karbonik anhidraz (CA), bütün organizmalarda bulunan Zn+2 iyonu içeren bir
metaloenzimdir. Canlılarda CO2 molekülünün hidratasyonunu ve HCO3- iyonunun
dehidratasyonunu katalizler. CA-IX, insanlarda bulunan 15 farklı CA izoformundan biridir ve
bazı tümörlerde aşırı derece ifade olduğu bildirilmiştir.1 Bu çalışmada sanal tarama
yöntemleri birbirlerine uygun algoritmalar ile entegre edilerek ZINC databankasında yer alan
7 milyon küçük molekülü içeren ligand kütüphanesi CA-IX hedef yapıda hızlı sanal tarama
yöntemleri ile (Glide/HTVS) taranmış; etkin olacağı tahmin edilen moleküller filtrelenerek
daha sofistike metotlar ile (Glide/SP, Glide/XP ve Glide/IFD) taranarak 3 aktif molekül
belirlenmiştir (ZINC67714195, ZINC11935360, ZINC67458868). Bu hazır moleküller
alınarak (ChemBridge Inc., San Diego) in siliko olarak aktifliği düşünülen moleküller in vitro
deneyler ile test edilmiştir. İn vitro deney sonuçları test edilen bileşiklerin insan CA-IX
hedefe karşı 0.85-1.58 μM (Ki değerleri) aralığında inhibisyon gösterdikleri tespit edilmiştir.
Bu çalışma ile entegre sanal tarama yöntemleri ve in vitro çalışma kombinasyonunun yeni
kıymetli molekül keşiflerinde kolaylıkla kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanal tarama yöntemleri, moleküler kenetlenme, MD simülasyonlar,
bilgisayar-destekli ilaç tasarımı
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Abstract
Carbonic anhydrase (CA) is an metalloenzymes containing Zn2+ ions found in all organisms.
It catalyzes hydration of CO2 and dehydration of HCO3- ion. Carbonic anhydrase type IX (CA
IX) enzyme which is from 15 different isoforms of CAs is mostly over expressed in different
cancer cell lines and tumor tissues.1 In the present work, we represented the successful
application of high throughput virtual screening (HTVS) of large dataset from ZINC database
included of around 7 million compounds to discover novel inhibitors of CA IX. HTVS and
molecular docking were performed using consequence Glide/standard precision (SP), extra
precision (XP) and induced fit docking (IFD) molecular docking protocols. Novel CA IX
inhibitor candidates (ZINC67714195, ZINC11935360, ZINC67458868) were suggested based
on molecular modeling studies and a few of them were tested using in vitro analysis. These
compounds were determined as good inhibitors against human CA IX target with Ki in the
range of 0.85–1.58 μM.

Key words: Virtual screening methods, molecular docking, MD simulations, computer aided
drug design
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S21
Etodolak Türevi SGK 205 ve SGK 216 Bileşiklerinin K562 Kronik Myeloid Lösemi
Hücre Hatlarında Apoptotik Etkileri
Apoptotic Effects of Two Etodolac Derivatives, SGK-205 and SGK-216, on K562 Leukemia
Cell Line
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Özet
Son on yıldır steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar özellikle COX-2 yolağının
inhibisyonuyla kanser terapisinde moleküler araç olarak kabul edilmektedir. Etodolak, COX-2
inhibitörü olan non-steroidal anti-inflamatuvar bir etken maddedir ve tümör gelişimini ve
metastazı engelleyerek anti-kanser etki göstermektedir. Bu çalışmada, K562 insan kronik
myeloid lösemi hücre hatlarında etodolak türevi SGK 205 ve SGK 216 bileşiklerinin farklı
konsantrasyonlarının apoptoz üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. SGK 205 ve
SGK 216 bileşiklerinin K562 hücreleri ile 24 ve 48 saat etkileşimi sonrası hücre canlılığı ve
apoptotik etkilerini belirlemek amacıyla MTT ve TUNEL testleri uygulanmıştır. K562
hücreleri % 10 fetal dana serumu, 1% glutamine ve penisilin/streptomisin içeren RPMI-1640
kültür ortamında inkübe edilmiştir. İlaçlar artan konsantrasyonlarla 10, 25, 50, 75 ve 100 M
eklenmiştir. MTT testi verilerine göre; SGK 205 için 24. ve 48. saatlerin sonunda IC50
değerini sırasıyla 21,3 ve 17,7 µM, SGK 216 için ise 28 ve 14,9 µM olarak gözlenmiştir.
Buna göre elde ettiğimiz sonuçlar hem SGK 205, hem de SGK 216 için düzgün bir doz-yanıt
eğrisi ortaya koymuştur. TUNEL testi verilerine göre; apoptozun gözlenmiş olduğu optimum
aralıklar, SGK 205 bileşiğinin 24. ve 48. saatleri için sırasıyla 10-25 µM ve 5-15 µM, SGK
216 için ise 5-25 µM aralığındadır. Sonuçlarımız, kronik myeloid lösemi tedavisi için SGK
205 ve SGK 216’nın birer aday bileşik olabileceğini göstermektedir.
Teşekkür: Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından SAGC-YLP-090414-0082 desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Apoptoz, K562, Etodolak, MTT, TUNEL
66

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

Abstract

For more than a decade, non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) have been accepted
as molecular targets for cancer therapy, especially through their inhibitory effects on the
COX-2 pathway. Etodolac is a NSAID which acts through COX-2 inhibition and shows anticancer effects such as prevention of tumor development and metastasis. In this study, it was
aimed to determine the apoptotic effects of different concentrations of etodolac derivatives
SGK 205 and SGK 216 compounds on K562 human chronic myeloid leukemia cell lines.
MTT and TUNEL assays were applied for the determination of apoptotic effects and cell
viability interaction of SGK 205 and SGK 216 compounds on K562 cells at the end of 24th
and 48th hours. K562 cell line was maintained in RPMI medium, supplemented with 10%
FBS, 1% glutamine and penicillin/streptomycin. Drugs were added in increasing
concentrations of 10, 25, 50, 75 and 100 M. According to MTT assay data; we observed that
IC50 values are 21,3 and 17,7 μM for SGK 205 and 28 and 14,9 μM for SGK 216 at the end
of 24th and 48th hours respectively. According to these results we obtained a regular doseresponse curve for both etodolac compounds. Using the TUNEL assay data; the optimum
ranges of apoptosis were obtained as 10-25 μM and 5-15μM for SGK 205 and 5-25 μM for
SGK 216 at 24th and 48th hours respectively. Our results indicate that, SGK 205 and SGK
216 can be a candidate compounds for chronic myeloid leukemia treatment.
Acknowledgements:
This study was supported by Marmara University Research Fund SAG-C-YLP-090414-0082.
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S22
3-Boyutlu Kitosan Doku İskelelerinin Electrospinning Tekniği ile Üretimi
Production of 3-D Chitosan Tissue Scaffold by Electrospinnig Techniques
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Özet

Nanolifterimi çapları 1,0 mikrondan daha az olan lifler için kullanılmaktadır. Bu lifleri
üretmek için geliştirilmiştir teknolojilerden biri olan electrospinning tekniği polimer esaslı
nanoliflerin üretimi için en etkin yöntemlerden biridir.Elektrospinning nanolifler üzerine en
çok araştırma yapılan alanlardan biride, doku mühedisliğinde kullanılan nanolif bazlı üç
boyutlu doku iskeleleridir. Çalışmamızda, elektrospinning tekniğinde işlem ve çözelti
parametrelerinin optimize edilmesiyle birlikte elde edilen nanofiberlerin sinir doku
hasarlarında doku iskelesi olarak kullanılmak üzere üretimi amaçlanmıştır.
Elektrospinnig tekniği, elektrik alan kuvvetleri yardımı ile polimer çözeltisinden lif
oluşumunu sağlar.Bir elektrospinning düzeneğin temel olarak yüksek voltaj güç kaynağı,
besleme ünitesi,topraklanmış toplayıcı plaka,sıvı formda viskoz bir polimer çözeltisi olmak
üzere 4 ana elemandan oluşmaktadır.Buçalışmada, biyolojik olarak yenilenebilir olması, biyobozunur, biyo-uyumlu ve nontoksik özellikleri nedeniyle kitosan temelli kompleks çözeltileri
kullanılmıştır. Kitosan, iyi belirlenmiş bir kimyasal yapıya sahip olmadığı için molekül
ağırlığı, asetilasyon derecesi ve sekansı değişebilmektedir. Bu farklılıklar nedeniyle
hazırlanan kitosan çözeltisinden fiber üretimi gerçekleştirilememiştir. Bu problem, sentetik
kararlı bir polimer olan polietilenoksit (PEO) çözeltisinin kitosan çözeltisiylebelli oranlarda
karıştırarak aşılmıştır. Bu farklı oranlardaki Kitosan/PEO çözeltileri ile elektrospinning
işlemini etkileyen çözelti ve işlem değişkenleri göz önünde bulundurularak üretim yapılmıştır.
Elektrospinning tekniğine etki eden çözelti ve işlem parametreleriden; çözeltideki PEO
miktarı, viskozite, iletkenlik ve pH, uygulanan yüksek voltaj, besleme hızı ve iğne ucutoplayıcı plaka arasındaki mesafe gibi değişkenlerin nanolifler üzerine etkileri incelenmiştir.
Tüm farklı karışım oranlarındaki Kitosan/PEO çözeltilerinin elektrospinning işlemi
gerçekleştirilmiş ve optimum işlem değişkenleri belirlenmiştir. Bunlar 20 kV yüksek gerilim,
0.5 mL/saat besleme hızı ve iğne ucu-toplayıcı plaka arasındaki mesafe 15 cm olarak
belirlenmiştir. Üretilen nanofiberlerin SEM (Scanning Electron Microscope) görüntüleri
alınmış ve nanofiberlerin yarıçaplarının ve fiziksel yapılarınınişlem paramatreler ile
değişimleri incelenmiştir. Son olarak elde edilen nanofiberler sinir doku hasarlarında doku
iskelesi olarak kullanılmak üzere gerekli kontrol ve testlerden geçirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elektrospinning, nanofiber, kitosan, doku iskelesi.
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Abstract
The “nanofibers” term is used to describe fibers with diameters less than 1.0 micron. The
electrospinning technique which is one of the technologies developed to produce these fibers
is one of the most effective methods for the production of polymeric nanofibers. One of the
most active research areas related to electrospinning nanofibers is nanofiber-basedthreedimensional tissue scaffolds that is used in tissue engineering. In our study, it is intended to
produce nanofibers that are obtained by optimizing process and solution parameters for being
used as tissue scaffolds in neural tissue damages.
Elektrospinnig technique enables the formation of fibers from the polymer solutionwith the
help of electric field strength. Basically an electrospinning apparatus consists of four main
components; high voltage power supply, supply unit, grounded collector plate and viscous
polymer solution in liquid form. In this research chitosan basedcomplexsolutions are used
because of their biologically renewable, biodegradable, biocompatible and non-toxic
characteristics. Chitosan does not have well-defined chemical structure therefore its molecular
weight, degree of acetylation and sequence may change. Due to these differences, fiber
production from the prepared chitosan solution could not be actualized. This issue is fixed by
mixing a stable synthetic polymer polyethylene oxide (PEO) solution with chitosan solution at
certain ratios. Production was performed considering the existing process variables, solution
affecting the electrospinning process and chitosan / PEO solution in different ratios.
Among solution and process parameters affecting the electrospinning techniques, the effects
of the varilables such as the amount of PEO in the solution, viscosity, conductivity and pH,
the applied high voltage, the feed rate and the distance between the tip of the needle-collector
plate onto nanofibers were examined. The electrospinning process of all chitosan / PEO
solutions in different ratios was performed and optimum process variabled were determined.
Those variables are set as 20 kVhigh voltage and 15 cm distance between the needle tip and
the collector plate. SEM (Scanning Electron Microscope) images of the produced nanofibers
were taken and the changes of the radius and physical structures of nanofibres with the
process parameters were investigated. Finally the obtained nanofibers were passed through
the required controls and tests to be used as tissue scaffolds in the nerve tissue damage.

Key words: Electrospinning, nanofiber, chitosan, tissue scaffolds.
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S23
Cdp-Kolin, Kolin ve Sitidin’in İn Vitro Koşullarda Pıhtı Oluşum ve Fibrinolizis
Süreçlerine Etkilerinin Tromboelastogram İle İncelenmesi
The Investigation of the Effects of CDP-Choline, Choline and Cytidine on the Clot Formation
and Fibrinolysis under In Vitro Condition by Thromboelastogram
Engin Sağdilek 1, Betül Çam 2
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Özet

Sitidin-5'-difosfokolin (CDP-kolin), vücudumuzda endojen olarak bulunan ve fosfatidilkolin
sentezinde bir ara ürün olarak oluşan, nükleotid yapılı bir moleküldür. Doğrudan kendisi veya
metabolitleri üzerinden (kolin ve sitidin) fizyolojik ve farmakolojik etkiler oluşturur. Hipoksi
ve iskemide koruyucu etkileri ve asetilkolinin ön maddesi olmasından dolayı, kolinerjik
sistem üzerinden etkileri gösterilmiştir. Travmatik beyin hasarı ve inmede ilaç olarak
kullanılmaktadır. Önceki çalışmamızda, sıçanlarda travma-hemoraji modelinde
değerlendirdiğimiz CDP-kolin’in, yalnızca sıvı tedavisine göre daha hiperkoagülabl bir durum
oluşturduğu gözlenmişti. Bu etkinin CDP-kolin’in kolinerjik sistem üzerinden olan merkezi
etkisi mi, yoksa trombositler ve koagülasyon faktörleri üzerindeki periferik etkisi mi olduğu,
etkilerini kendisi veya metabolitleri üzerinden mi gösterdiği gibi sorular bu çalışmamızın
planlanmasına neden oluşturdu. Sağlıklı, genç-erişkin 30 gönüllüden, sitratla antikoagüle
edilmiş 5’er ml kan alındı. CDP-kolin (n=10), kolin (n=10) ve sitidin (n=10) olmak üzere
oluşturulan 3 grupta alınan 5 ml kan iki eşit parçaya bölünüp bir kısmı salin, diğer kısmı 1
mM CDP-kolin veya kolin veya sitidin ile 30 dk inkübe edildi. Ardından kontrol ve deney
grubu aynı anda tromboelastogram ile değerlendirildi. Tromboelastogram, pıhtının ne kadar
sürede oluşmaya başladığını, pıhtı oluşum hızını, maksimum pıhtı stabilitesini, pıhtı çözünme
sürecini ve pıhtının viskoelastik özelliklerini ortaya koyan bir yöntemdir. Trombositlerin,
koagülasyon faktörlerinin ve fibrinolitik sürecin etkileri ayrı ayrı ortaya konabilmektedir.
Kontrol grubuna göre ne CDP-kolin, ne kolin, ne de sitidin’in tromboelastogram
parametrelerine anlamlı bir etkisi olmadığı bulundu. Sonuç olarak CDP-kolin’in travmahemoraji modelindeki etkilerinin doğrudan trombositler ve koagülasyon faktörleri üzerinden
değil de, merkezi kolinerjik etkilerinden kaynaklandığı fikri ağırlık kazandı.

Anahtar Kelimeler: CDP-kolin, kolin, sitidin, tromboelastogram.
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Abstract
Cytidine-5′-diphosphocholine (CDP-choline) is a molecule which has a nucleotide structure,
present endogenously and formed as an intermediate compound in the synthesis of
phosphatidylcholine. Its physiological and pharmacological effects occur directly or via its
metabolites (choline and cytidine). Its protective effects on hypoxia, ischemia and on the
cholinergic system have been shown since it is precursor of acetyl-choline. It is used as a
drug in traumatic brain injury and stroke. In our previous study, CDP-choline caused a
hypercoagulable state compared to only fluid replacement group in rat trauma-hemorrhage
model. The question of whether the effects of CDP-choline occur centrally through the
cholinergic system or peripherally on platelets and coagulation factors, and whether it shows
the effects directly by itself or via its metabolites, leds us to plan the current study. 5 ml
citrate-anticoagulated whole blood samples were obtained from each healthy adult volunteers
(n=30). Three groups were planned as CDP-choline (n=10), choline (n=10) and cytidine
(n=10). The each 5 ml blood was separated two parts which one was incubated with saline
and other one was incubated 1 mM CDP-choline or choline or cytidine during 30 min. Then
blood samples were evaluated by thromboelastogram. Thromboelastogram is the test which
shows the time of beginning of coagulation process, speed of clot formation, maximum clot
stability, clot lysis duration, and viscoelastic properties of clot. The eac process of hemostasis
in platelets, coagulation factors and whole fibrinolytic process were evaluated separately with
thromboelastogram. It has been found that CDP-choline, choline and cytidine have no
significant effects on thromboelastogram parameters. In conclusion, the effects of CDPcholine on coagulation system in trauma-hemorrhage model might occur via central
cholinergic effects, not directly on platelets and coagulation factors.

Key words: CDP-choline, choline, cytidine, thromboelastogram.
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P1
Genisteinin Penisilin İle Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modeli Üzerine Etkileri
The Effects Of Genistein On Experimental Epilepsy Model Induced Penicillin
Anzel Bahadır1,S Demir 2,H Orallar 3,E Beyazçiçek 2,A Çetinkaya 3,S Ankaralı 2,H Ankaralı 4
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Özet
Çalışmanın amacı, antioksidan, nöroimmünomodülatör ve nöroprotektif etkileri olduğu
gözlenen fitoöstrojenlerden genisteinin, epileptik nöbet latensine etkisini penisilin G ile
oluşturulan deneysel epilepsi modelinde, cinsiyete bağlı olarak araştırmaktır.
Çalışmamızda, toplam 28 adet erişkin Wistar Albino erkek (n=14) ve dişi (n=14) sıçan
grupları oluşturuldu, her bir grup ise kontrol ve genistein uygulama grupları olmak üzere iki
alt grup olarak incelendi. Elektrokortikografi (ECoG) kayıtlarından önce erkek ve dişi
genistein tedavi grubuna, 100µg/kg dozunda genistein intraperitonal (i.p) olarak 15 gün
boyunca verildi. Sıçanlara intrakortikal (i.c) olarak penisilin G (500 IU, 2.5 l) uygulanarak,
epileptiform aktiviteleri başlatıldı. Elde edilen beşer dakikalık zaman periyotlarına ayrılmış
toplam 180 dakikadan oluşan ECoG verilerinden, deney grupları arasındaki epileptiform
aktivite başlama latensi, diken dalgaların frekans ve genlik değerleri istatistiksel olarak
PASW (ver.18) programı kullanılarak analiz edildi.
Elde edilen ECoG verileri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, deney grupları (kontrol
erkek, genistein erkek, kontrol dişi, genistein dişi) arasında penisilin G ile oluşturulan
deneysel epilepsi modeli üzerinde epileptiform aktivite başlama latens sürelerinde anlamlı
(p=0.013) farklılık gözlenmiştir. Kontrol dişi grubunun latens süresi; kontrol erkek, genistein
erkek ve genistein dişi gruplarının latens sürelerinden anlamlı derecede daha uzun bulundu
(sırasıyla p= 0.002; 0.015; 0.032). Fakat gruplar arasında, hiçbir zaman periyodunda,
epileptiform aktivite diken dalga frekansı ve genlik değerlerinde anlamlı farklılıklar
gözlenmedi (p>0.05).
Sonuç olarak, ilk epileptik aktivite başlama latens süreleri değerlendirildiğinde; genistein dişi
grubunda latens süreleri kontrol dişi grubuna göre anlamlı derecede kısalarak, nöbete başlama
eşik değeri düşürmüş, böylece genistein epilepsiye girişi kolaylaştırmıştır. Fakat erkeklerde
genisteinin anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir. Bu çerçevede, fitoöstrojen olan genistein
uygulamasının, yalnızca dişilerde penisilin G ile oluşturulan epileptik nöbete başlama eşik
değerini etkileyerek, prokonvulsant etki gösterdiği gözlenmiştir. Genisteinin epileptik nöbet
şiddetini, östrojen reseptörleri için agonist etki yaparak değiştirdiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Genistein, epileptiform aktivite, elektrokortikografi (ECoG), penisilin
G, sıçan
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Abstract
Aim of this study is to investigate possible gender-specific effects of genistein, a
phytoestrogen which was shown to have antioxidant, neuromodulator and neuroprotective
effects, on seizure onset latency using experimental penicillin G induced rat epilepsy models.
In this study, total 28 adult Wistar Albino rats were used which consist of male (n=14) and
female (n=14) groups. Each groups were divided into two subgroups as control and genistein
treatment groups. Before the electrocorticography (ECoG) recordings, the doses of 100µg/kg
genistein was given intraperitonally (i.p) during 15 days to male and female genistein
treatment group. Epileptiform activity was induced by intracortical (i.c) administration of
penicillin G (500 IU, 2.5 l) to rats. From the obtained ECoG data with total of 180 minutes
which are divided into five minute time period, the first spike latency time, spike wave
frequency and amplitude values of epileptiform activity were analyzed statistically among
experimental groups using PASW (ver.18) programme.
There were statistically significant (p= 0.013) differences among the groups in the latency
times to onset of epileptiform activity. The latency time of the control female group was
significantly longer than the latency time of control male, genistein male and genistein female
groups (respectively, p= 0.002; 0.015; 0.032). However, in the epileptiform activity spike
wave frequency and amplitude values, there were no observed significant differences between
the groups in all time periods (p>0.05).
Considering the onset latency of the onset first epileptiform activity, the threshold value of
onset seizure was lowered in the genistein female group, while latency times of the genistein
female group were significantly shorter than the control female group; i.e., genistein
facilitated the onset of epilepsy. However, no significant effect of genistein was observed in
the male. In this context, it was observed that treatment by genistein, which is phytoestrogen,
had proconvulsant effect by affecting the onset thershold of epileptic seizures induced with
penicillin G in only female group. We think that genistein modifies epileptic seizure severity
through its agonist effect on estrogen receptors.

Key Words: Genistein, epileptiform activity, electrocorticography (ECoG), penicillin G, rat
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P2
İskemik İnme Hastalığında Hiperhomosisteinemi Durumunda Kalsitonin İlişkili
Polipeptid Alfa -624 (T/C) Ve -1786t>C Gen Polimorfizmleri Genotip Dağılımlarının
Belirlenmesi
Determination of Calcitonin Related Polypeptide Alpha-624 (T/C) and -1786t>C Gene
Polymorphisms Genotype Distributions in Hyperhomocystenemia Condition in Ischemic
Stroke Disease
Nevra Alkanlı1, Arzu Ay2, Tammam Sipahi2, S.Serdar Alkanlı3, Babürhan Güldiken4, Canan
Çelebi4
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Özet
İskemik inme beyin kan akımının kesilmesi ile karakterizedir. CGRP bir nöropeptittir ve
farelerde belirlenmiştir. CALCA bir nörotransmitterdir ve bütün dokularda bulunabilir. İnsan
CALCA geni kromozom 11 (11p15.2-p15.1) üzerinde lokalizedir. CALCA -624 (T/C) ve 1786T>C gen polimorfizmleri genin -624 ve -1786 pozisyonlarında T/C baz yer değiştirmesi
ile karakterizedir. Homosistein metiyonin metabolizması sırasında oluşmaktadır. Plazma total
homosistein çeşitli şekillerde bulunmaktadır. Biz çalışmamızda iskemik inme hastalığında
CALCA -624 (T/C) ve -1786T>C gen polimorfizmlerinin plazma total homosistein
düzeylerine göre genotip dağılımlarını belirlemeyi amaçladık. Bu çalışma 82 iskemik inmeli
hasta ve 92 kontrol ile gerçekleştirildi. DNA’lar EDTA içeren periferal kandan çıkarıldı. İzole
edilen DNA’ların saflığı ve kalitesi nanodropta ölçüldü ve %0.8’lik agaroz jel elektroforezi ile
kontrol edildi. CALCA gen polimorfizmleri genotip dağılımları polimeraz zincir reaksiyonu
(PZR) ve restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleri ile belirlendi. Hata
ve kontrol plazmaları EDTA içeren periferal kandan santrifüj metodu ile ayrıldı. Plazma total
homosistein düzeyleri merkez laboratuvarında IMMULITE 2000XPi homosistein kitleri ile
ölçüldü. İskemik inme hasta grubunda hiperhomosisteinemi durumunda CALCA gen
polimorfizmleri için sırasıyla TT, CT ve CC genotipleri gözlendi. En yüksek homosistein
düzeyinde CT ve TT genotipleri beraber gözlendi. Kontrol grubunda hiperhomosisteinemi
durumunda sırasıyla TT, CT ve CC genotipleri gözlendi ve en yüksek plazma total
homosistein düzeyinde -624 (T/C) polimorfizmi için CT, TT (CT>TT) genotipleri birlikte
gözlenmesine rağmen -1786T>C polimorfizmi için TT genotipi gözlendi.
Hiperhomosisteinemi durumunda plazma total homosistein düzeylerine göre CALCA gen
polimorfizmleri genotip dağılımları bakımından anlamlı bir fark bulunmadı. CALCA gen
polimorfizmleri ve bu polimorfizmlerin plazma total homosistein düzeyleri ile ilişkisi iskemik
inme için genetik bir risk faktörü olarak saptanmadı (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: CALCA -624 (T/C) gen polimorfizmi, CALCA -1786T>C gen
polimorfizmi, iskemik inme, hiperhomosisteinemi, plazma total homosistein düzeyi
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Abstract
Ischemic stroke is characterized by loss of brain blood flow. CGRP is a neuropeptide and is
determined in rats. The CALCA is a neurotransmitter and it may be in all tissues. Human
CALCA gene is located on chromosome 11 (11p15.2-p15.1). CALCA -624 (T/C) and 1786T>C gene polymorphisms are characterized by T/C base transposition in positions -624
and -1786 of gene. Homocysteine comprises during metionin metabolism. Plasma total
homocysteine is found several types. We aimed to determine the genotype distributions of
CALCA gene polymorphisms according to plasma total homocysteine levels in ischemic
stroke disease in our study. This study was performed by 82 patients with ischemic stroke and
92 controls. DNAs were extracted from peripheral blood containing EDTA. Isolated DNAs
purity and quality were assessed in nanodrop and checked by 0.8% agarose gele
electrophoresis. The CALCA gene polymorphisms genotypes distributions were determined
by polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism (RFLP)
methods. The patient and control plasmas were separated from peripheral blood containing
EDTA by centrifugation method. Plasma total homocysteine levels were measured in central
laboratory by IMMULITE 2000XPi homocysteine kits. In ischemic stroke patient group in
hyperhomocystenemia situation TT, CT and CC genotypes were observed respectivelly for
CALCA gene polymorphisms. CT and TT genotypes were observed together in the most
highest homocyteine level. In control group, TT, CT and CC genotypes were observed
respectivelly in hyperhomocystenemia situation. Although CT, TT (CT>TT) genotypes were
observed together in the most highest plasma total homocysteine level for -624 (T/C)
polymorphism, TT genotype was observed for -1786T>C polymorphism. The significant
difference was not found for CALCA gene polymorphisms genotype distributions according
to plasma total homocysteine levels in hyperhomocysteinemia situation. The CALCA gene
polymorphisms and their relationship with plasma total homocysteine levels was not
identified as genetic risk factor for ischemic stroke (p>0.05).

Key words: CALCA -624 (T/C) gene polymorphism, CALCA -1786T>C gene
polymorphism, ischemic stroke, hyperhomocystenemia, plasma total homocysteine level
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P3
Ağ Tabanlı Yapı Tahmininin Protein İkincil Yapı Analizine Yardımcı Araç Olarak
Değerlendirilmesi*
Analysis of the Web Servers’ Based Structure Prediction as Supplementary Tool for the
Protein Secondary Structure Analysis
Meltem Ercan, Yekbun Adıgüzel
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Özet
Proteinlerin ikincil yapı değişiklikleri, tıbbi, farmasötik ve biyolojik/biyoteknolojik öneme
sahiptir. Proteinlerin birincil yapıları da denilen amino asit dizilimlerini girdi olarak kullanan
bir çok protein ikincil yapısı tahmin algoritması, ağ tabanlı araç ve uygulamalar vasıtası ile
internet üzerinden hizmet vermektedir.
Üstte bahsedilen araç ve uygulamalar, mevcut ama yapısı bilinmeyen protein ve peptidlerin ya
da özel olarak tasarlanmış, tamamen yani protein ve peptidlerin yapılarını tahmin için
kullanılabilirler. Burada, bu kavramın teorik kanıtı amaçlanmaktadır.
Tezimizi desteklemek için başta yaklaşık 10 tahmin uygulaması tek bir protein için
araştırılmıştı. Şimdi ise, önceki araştırmada deneysel verilere en yaklaşık sonuçların elde
edildiği 2 tahmin uygulamasının yaklaşık 40 proteinin genel ikincil yapılarını ne kadar doğru
olarak bulabildiklerine bakılmıştır.
Yüksek başarıda bir ikincil yapı tahminine işaret edecek şekilde, yaklaşık 40 proteinin genel
ikincil yapılarının ortalama 1.90 kadar düşük bir RMSD değeri ile tahmin edilebildiği
gözlenmiştir.
Sonuç olarak, nihai hedef doğrultusunda, internet üzerinden hizmet veren protein ikincil
yapısı tahmin araç ve uygulamalarının FT-IR spektrofotometrisi ile protein ikincil yapı
araştırmalarında potansiyel yardımcı araçlar olarak tartışılmıştır. Yöntemin, amaçta belirtilen
kavram için uygulanabilirliği de teoride gösterilmiştir.

* Bu proje, 214Z261 kodlu proje olarak TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Protein ikincil yapısı, ikincil yapı tahmini, uygulama aracı inceleme
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Abstract
Secondary structural changes of proteins are of medical, pharmaceutical, and biological
importance. Several protein secondary structure prediction algorithms serve through the web
and uses the protein amino acid sequences, namely the primary structures of the proteins, as
the input.
Such tools and applications mentioned above can be used for making rather rough predictions
of the present, structurally unknown proteins and peptides, or of the specially designed
completely new proteins and peptides. A theoretical proof-of-the-concept is aimed here.
To support our thesis, about 10 predictors were previously investigated here for a selected
protein of interest. Now, the ones with the lowest RMSD to the experimental values are
inspected further for their overall secondary structure prediction potentials for about 40
different proteins.
The average RMSD values for the overall secondary structure prediction potentials for about
40 different proteins was found to be as low as 1.90, which is pointing at a high prediction
success.
Eventually, in line with the initial perspective of the study, web-based predictors are discussed
additionally as the potential supplementary tools for the protein secondary structure
investigations with the FT-IR spectrophotometry. The applicability of the method for the
concept introduced in the aim section is also proved theoretically.

* This Project is supported by TUBITAK as a 3001 project with the code 214Z261.

Key words: Protein secondary structure, secondary structure prediction, application tool
analysis
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P4
Hidrosefali Olgularında Preoperatif ve Geç Postoperatif Dönemlerde İyileşme Kriteri
Olarak Beyin Omurilik Sıvısı ve Plazma Nörodejeneratif Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Cerebrospinal Fluid and Plasma Neurodegenerative Findings As The Recovery
Criteria in Hydrocephalus Cases in Preoperative and Late Postoperative Periods
Ercan Çetin1, Semra Özdemir2, Bahar Öztürk Kurt2, Ali Metin Kafadar1
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Özet
Bu çalışmada günümüzde daha sık tanı konulmaya başlanan Normal Basınçlı Hidrosefalinin
(NBH) tedavisinde iyileşme krıteri olarak sübjektif klinik iyileşmenin yerini alabilecek
nöropsikometrik testlerin etkinliğinin prospektif olarak takip edilmesi planlanmıştır. Ayrıca
iyileşme ve tedavi süreci sırasında beyin omurilik sıvısında (BOS) ortaya çıkabilecek
nörodejeneratif belirteçlere bağlı değişikliklerin değerlendirilerek NBH’nin fizyopatolojisinin
ortaya konulması amaçlanmıştır. NBH tanısı konmuş yaş ortalaması 56±5 olan 20 hastadan
ameliyat öncesi ve sonrasında BOS ve kan örnekleri alınmıştır. Alınan örneklerde eser
element, viskozite, ozmotik basınç ve oksidan sistem belirteçleri ölçülmüştür. Hastaların
ameliyat öncesi ve sonrası nöropsikometrik değerlendirmeleri yapılmıştır. Nöropsikometrik
test skorları incelendiğinde “İz Sürme Testi A Formu”nu tamamlama süresinde ortalama 79
saniyeden 54 saniyeye istatistiksel anlamlı kısalma gözlenmiştir (p=0,022). Benzerlik bulma
yeteneğindeki artış yine anlamlı bulunmuştur (p=0,046). Blessed adres testinde kısa süreli
bellek kapasitesinde artış görülmüştür (p=0,023). Beck depresyon ölçeğinde de anlamlı düşüş
(p=0,012) ve karmaşık şekillerin zihinde birleştirilmesine dayanan Hooper görsel
organizasyon testinde anlamlı bir artış bulunmuştur (p=0,014). Nörodejeneratif belirteçler
arasından sadece BOS ve serum çinko düzeyinde anlamlı azalma saptanmıştır. Erken evrede
tanı konulmuş NBH olgularında geri dönüşümlü nörokognitif değişiklikler gözlenmiştir.
Erken tanıda NBH olguları nörodejeneratif hastalık yerine geri dönüşümlü frontal
disfonksiyon olarak düşünülebilir. Ameliyat öncesi ve sonrası senkron bozulması, beyin
tümörünün iyileşmesi ve frontal kognitif fonksiyonlar bunun en çarpıcı kanıtı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Normal basınçlı hidrosefali, beyin omurilik sıvısı, nörodejeneratif
hastalık
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Abstract
In this study, a prospective investigation of efficiency and validity of neuropyschometric
evalution as a tool that will obviate subjective clinical recovery as improvement criteria in
Normal Pressure Hydrocephalus (NPH), a disease which is more frequently diagnosed now,
has been planned. It’s been aimed to elucidate specifially which frontal lobe functions were
impaired and responded better to treatment. It has also been aimed to analyze possible
changes related to levels of neurodegenerative markers in cerebrospinal fluid (CSF) in order
to explain the pathophysiology of NPH. CSF and blood samples were obtained before and
after surgery from 20 patients whose average age 56±5 diagnosed with NPH. Trace elements,
viscosity, osmotic pressure and the oxidant system in the samples were measured.
Preoperative and postoperative neuropsychometric evaluations of patients were performed.
When neuropsychometric test scores analyzed, statistically significant reduction in ‘Trail
Making Test Form A’ completion time (from 79 to 54 seconds) was observed (p=0,022).
Improvement in similarity test was also significant (p=0,046). An improvement in short term
memory capacity in Blessed address test was noted (p=0,023). A drop was found in Beck’s
depression scale (p=0,012). Amelioration in Hooper Visual Organization Test, which depends
on the participants ability of joining split images in mind, was also found (p=0,014).
Significant reduction was found only in CSF and serum zinc levels as neurodegenerative
markers. Reversible neurocognitive defects were present in early diagnosed NPH patients.
When diagnosed early, NPH could be regarded as a reversible frontal dysfunction instead of a
neurodegenerative disease. Most striking evidence for this conclusion was synchronous
deterioration and recovery of giant and frontal neurocognitive functions before and after
surgery.

Key words: Normal pressure hydrocephalus, cerebrospinal fluid, neurodegenerative disease
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P5
Boyun-Beyin Damar Görüntülemelerinde Diyagnostik Dijital Substraksiyon Anjiografi
(Dsa) İle Multislice Bilgisayarlı Tomografi Tetkiklerinin Ve Radyasyon Dozlarının
Karşılaştırılması
Comparison of Radiation doses and examination between diagnostic digital substraction
angiografi (DSA) and Multislice computed tomography angiography (CTA) examination of
cervicocerebral vessels.
Halil İbrahim Özdemir 1, Celal Çınar 2, Halil Bozkaya 2, İsmail Oran2

1

Radyoloji AD, 2 Radyoloji AD (Girişimsel Radyoloji BD), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Bornova/İzmir, Türkiye

Özet
Bu çalışmadaki amaç; DSA ve CTA arasındaki tetkik üstünlüklerinin ve radyasyon dozlarının
karşılaştırılmasıdır.
Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında boyun-beyin DSA ve CTA çekilmiş toplam 61 hasta (32
erkek, 29 kadın) retrospektif olarak incelenmiştir. Radyasyon dozları DSA ve CTA
cihazlarının hastalara özel vermiş olduğu doz kartlarında alınmıştır. Radyasyon dozları
toplam DSA (DSA+3D DSA), DSA, 3D DSA ve CTA olarak ayrı ayrı kayıt altına alınmıştır.
Elde edilen üç boyutlu görüntüler en az 5 yıl nöro-radyoloji ve girişimsel radyoloji deneyimli
iki radyolog tarafından değerlendirilmiştir. İstatistik değerlendirmede SPSS programında
Independent-Samples Test ve Paired Samples Test kullanılmıştır.
DSA ve CTA doz karşılaştırmalarında; toplam DSA (DSA+3D DSA) dozları CTA dozlarına
göre 3 kattan fazla (4,9-1,5 mSv) ve DSA dozları 2 kattan fazla (3,3-1,5 mSv) bulunmuştur.
3D DSA dozları ile CTA dozları arasında istatistiki fark bulunmamıştır (1,6-1,5 mSv). Her iki
sistem ile (DSA,CTA) saptanan anevrizma boyutlarında anlamlı fark saptanmıştır (5,9-6,5
mm). Hastaların aldığı radyasyon dozları yaş ve cinsiyet ile değişiklik göstermemiştir.
CTA daha az invaziv olduğu ve 2 kattan daha az radyasyon dozu içerdiği için cervico-cranial
arterlerin incelenmesinde ilk yaklaşım olmalıdır.
Kısaltmalar: CTA: Computed Tomography Angiography, DSA: Dijital Substraksiyon
Anjiografi, 3D DSA: Üç boyutlu Dijital Substraksiyon Anjiografi.
Anahtar Kelimeler: Dijital substraksiyon anjiografi, multislice bilgisayarlı tomografi,
radyasyon dozları
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Abstract
Our purpose in this study is to compare the techniques that CTA and DSA in terms of the
superiority of diagnosis, and radiation doses.
Between January and December of 2014 and both the DSA and CT neck-brain angio
examination performed 61 patients (32 Men, 29 women) were screened retrospectively.
Radiation dose records are taken from the card of DSA and CT device has given specific dose
to patients. Total DSA (DSA+3D DSA), DSA, 3D-DSA and CTA dose reports were
examined separately below and register. Generated 3D images are evaluated by the two
radiologists whose at least 5 years experience in neuro radiology and interventional radiology.
Independent-Samples Test and in dual comparisons the Paired Samples Test in SPSS was
used for statistical calculations.
Comparison of DSA and CT radiation doses had found the total dose of DSA (DSA+3D
DSA) more than 3 times higher than the dose CTA (4,9-1,5 mSv) and DSA doses greater than
2 times than the dose CTA (3,3-1,5 mSv). There was no statistical difference between 3D
DSA and CTA doses (1,6-1,5 mSv). No significant difference was found in aneurysm size
determined by both systems (DSA,CTA) (5,9-6,5 mm). Received radiation doses of patients
did not change with age and gender.
Because of CTA is less invasive and it contains less than 2 times the radiation dose, it should
be the first approach to the study of cervico-cranial artery.
Abbreviations: CTA: Computed Tomography Angiography, DSA: Digital Substraction
Angiography, 3D DSA: Tri Dimension Digital Substraction Angiography.

Key words: Digital substraction angiography, multislice computed tomography angiography,
radiation doses
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P6
Assendan Aort Anevrizmasına Biyomekanik Ve Hemoreolojik Yaklaşım
Biomechanical and Hemorheological Approach to Ascending Aort Aneurysm
Denizhan Karış1, Sinan Göçer2, Bahar Öztürk Kurt1, Cengiz Köksal3,Alev Meltem Ercan1
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik AD, İstanbul, Türkiye
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3

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi
Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet
Vücuttaki en büyük çaplı damar olan aorta, kalpten çıkış aldığı bölgede assendan aorta ismini
alır. Genetik, yaş ve çevresel nedenlerden köken alan assendan aort anevrizması (AAA),
kronik dejeneratif bir süreçtir. İzole koroner arter hastalığı (İKAH) ise kalbi besleyen koroner
arterlerde gelişen plak oluşumudur. İKAH’ın risk faktörleri arasında dislipidemi,
hipertansiyon, diyabet, obezite ve sigara içimi bulunur. Fizyopatolojik ve klinik özellikleri
açısından birbirine çok benzeyen AAA ve İKAH, hemodinamik faktörler bakımından
birbirinden ayrılmaktadır.
AAA ve İKAH’daki biyomekanik ve biyokimyasal özelliklerin kan akışı ve endotel hasarı
üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 2 grup oluşturulmuştur. Çalışma grubu; (n=23) AAA
nedeniyle ameliyat olanlar ve kontrol grubu; (n=32) assendan aort çapı normal olup, İKAH
nedeniyle koroner by-pass ameliyatı olanlar. Operasyon öncesi ve sonrası yedinci günde
biyokimyasal parametreler, fibrinojen, plazma viskozitesi (PV), nitrik oksit (NO) ve asimetrik
dimetilarjinin (ADMA) değerlendirilmiştir. PV, Harkness kapiller viskozimetresinde 37oC’da
bağıl olarak ölçülmüştür. Serum NO ve ADMA düzeyleri enzimatik kit yöntemiyle
belirlenmiştir. Gruplar arası istatistiksel değerlendirmeler için Independent Sample T-Testi
kullanılmıştır. Operasyon sonrası fibrinojen düzeyi çalışma grubunda kontrol grubuna göre
anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.01). Operasyon öncesi ve sonrası NO düzeyi çalışma
grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olarak tespit edilmiştir. (p<0.01 ve
p<0.001, sırasıyla). Operasyon sonrası ADMA düzeyinin çalışma grubunda kontrol grubuna
göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.001). Gruplar arasında PV değerleri açısından
istatistiksel olarak anlamlılık belirlenememiştir.
Aterosklerotik vasküler hastalıkların gelişiminde, ilerlemesinde hemodinamik ve
hemoreolojik faktörlerin önemli role sahip olduğu bilinse de, anevrizma oluşumunu yaratan
mekanizmalar henüz açık değildir. Plazma viskozitesindeki değişimlerin; lokal kan akışını
bozarak hasarlanmış aort duvarı ile kan arasında arayüzü oluşturan endotel hücrelerinden,
transmural ve longitudinal basıncın bileşkesi olarak tanımlanan duvar kayma geriminin
etkisiyle eş zamanlı olarak NO sentezinde artışına sebep olduğunu düşünmekteyiz. Bu
sebeple, anevrizması olan hastaların teşhis, tedavi ve takibinde hemoreolojik değişimlerin
biyomekanik etkisinin değerlendirilmesinin etkin bir öneme sahip olduğu görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Assendan aort anevrizması, plazma viskozitesi, NO, ADMA.
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Abstract
The aorta is named as ascending aorta at its origin. Ascending aorta aneurysm (AAA) is a
degenerative process affected from genetic, age and environmental factors. Isolated coronary
artery disease (ICAD) is caused by plaque formation along the inner walls of arteries with risk
factors of dyslipidemia, hypertension, diabetes, obesity and smoking. The physiopathological
and clinical onset of both AAA and ICAD match each other, they differ by means of
hemodynamical factors.
Two groups were enrolled to determine biomechanical and hemorheological effects of AAA
and ICAD on blood flow and endothelial dysfunction. Study group: (n=23) operated for AAA
and control group; taken under coronary artery by-pass surgery, with normal ascending aorta.
Pre-op and post-op seventh day biochemical parameters, fibrinogen, plasma viscosity (PV),
nitric oxide (NO) and asymmetric dimethylarginine (ADMA) were analyzed. PV was
measured with Harkness capillary viscometer at 37oC. Serum NO and ADMA levels were
measured with enzymatic kit technique. Statistical analysis was performed utilizing
Independent Sample t test and Pearson’s correlation. Post-op fibrinogen level was statistically
lower in study AAA than control group (p<0.01). Pre-op NO level in study group was
significantly higher than control group (p<0.01 and p<0.001, respectively). Study group had
significantly higher post-op ADMA levels than control group (p<0.001). No statistical
correlation was found between study groups by means of PV and ADMA.
Hemodynamic and hemorheologic factors are thought to play an important role in
development and progression of vascular disease, but underlying mechanisms of aneurysms
remain unclear. In our opinion, alterations in plasma viscosity cause increases in NO synthesis
from endothelial cells alingning an interface between damaged aortic wall and blood,
concurrently with shear stress expressed as transmural and longitudinal pressure. Thus,
evaluation of biomechanical effects in hemorheologic alerations might be crucial for
diagnosis, treatment and follow-up of patients with aneurysm.

Key words: Ascending aort aneurysm, plasma viscosity, NO, ADMA.
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P7
Tiroid Kanserli Hastalarda Eser Elementlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Some Trace Elements in Blood Samples from Thyroid Cancer Patients
Begüm Balkan1, Fatma Ateş Alkan2, Ertuğrul Osman Bursalıoğlu3, Yaşar Karabul1, Orhan
İçelli, Mustafa Demir4, Ümit Bora Barutçu2
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Özet
Kanser, hücrelerin aşırı ve zamansız çoğalmalarına, uzak dokularda metastazlar
oluşturmalarına yol açan metabolik ve çok basamaklı bir süreçtir. Kanser tedavisinde
kullanılan geleneksel yöntemlerin yan etkileri, tedavinin başarısını ve etkinliğini
azaltmaktadır. Eser elementler vücudun işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için büyük
öneme sahiptirler. Bu yüzden, eser element düzeylerindeki değişiklikler; biyolojik süreçleri
etkileyebilir, nörolojik rahatsızlıklar, kalp hastalıkları ve kanser ile ilişkilendirilebilir. Yapılan
çalışmalarda farklı kanser türlerinde serum ve kan örneklerinde ölçülen eser element
düzeylerinin anlamlı farklılıklar ve korelasyonlar gösterdiği bildirilmektedir. Ferrigno ve ark.
serum bakır, çinko düzeyleri ve bakır/çinko oranına bakarak akciğer kanseri teşhisinde
öngörülerinin olduğunu belirtmektedirler. Bu bilgilerden yola çıkarak yaptığımız çalışmada
tiroid kanseri teşhisi konularak radyoaktif iyot tedavisi uygulanan hastaların eser element
düzeylerinin değişimlerinin değerlendirilerek tiroid kanserinin erken tanısındaki rolünün
incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmamız, tiroid kanseri tanısı konulan hastalara radyoaktif iyot tedavisi uygulamasından
önce (TÖ, n:12), tedavi sonrasında (TS, n:12) ve sağlıklı kişilerden oluşturulan kontrol (K,
n:12) grubu olmak üzere üçe ayrılmıştır. Grupların serum örneklerindeki eser element (Cr,
Cu, Fe, Mn, Mg, Zn, Se, As, B, Si, Co ve Al) düzeyleri İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik
Emisyon Spektrometre (ICP-OES) cihazı ile analiz edilmiştir. Ölçümlerin istatistiksel
analizlerinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmamızın sonucunda,
TS’da, TÖ’ne göre krom, mangan ve kobalt düzeylerinin istatistiksel bakımdan anlamlı bir
şekilde azaldığı, demir düzeylerinin ise anlamlı derecede arttığı saptanmıştır. TÖ eser element
düzeyleri, K ile karşılaştırıldığında; krom, demir, mangan ve bor düzeyleri istatistiksel
bakımdan anlamlı düşük, magnezyum, selenyum ve arsenik düzeylerinin ise anlamlı yüksek
olduğu saptanmıştır. TS eser element düzeyleri, K ile karşılaştırıldığında ise; krom, mangan
ve bor düzeyleri istatistiksel bakımdan anlamlı düşük, magnezyum ve arsenik düzeylerinin ise
anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak; Radyoaktif iyot tedavisi uygulanan tiroid kanserli hastaların eser element
düzeyleri değerlendirildiğinde, tiroid kanserinin erken tanısında klinik açıdan eser element
düzeylerinin değişimlerinin rolü olabileceği kanaatindeyiz.
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Abstract
Cancer is a multi-phase process, through which cells multiply excessively and inopportunely,
go unnoticed by immune system and show metabolic and behavioural changes resulting in
metastasis at distant tissues. Side effects of conventional methods in cancer therapy diminish
success and efficacy of the treatment. Trace elements have great importance for properly
managed body functions. Thus, alterations in trace elements levels might effect biological
processes and might be associated with neurological impairments, coronary diseases and
cancer. Studies held in different types of cancer reported significant differences and
correlations between trace elements measured in serum and plasma samples. It was stated that
levels of copper and zinc and copper/zinc ratio might be used to predict lung cancer. The aim
of present study was to investigate possible associations of trace element levels in blood
samples of patients with thyroid cancer pre/post treatment of radioactive iodine.
Subjects enrolled in the study were divided into three groups as pre-treatment (PT, n:12) and
post-treatment patient groups (POT, n:12) with thyroid cancer and control group (C, n:12)
with healthy individuals. Trace elements (Cr, Cu, Fe, Mn, Mg, Zn, Se, As, B, Si, Co and Al)
in serum samples were analysed with an Inductively Coupled Plasma Optic Emission
Spectrometry (ICP-OES). One way variant analysis (ANOVA) has been used in statistical
analysis. It was observed that the, levels of Cr, Mn and Co decreased and level of Fe increased
statistically in POT group compared with PT group. Cr, Fe, Mn and B levels were statistically
lower and Mg, Se and As levels were significantly higher in PT group than C group. Cr, Mn
and B levels were statistically lower and Mg and As levels were significantly higher in POT
group than C group.
In conclusion, we think that trace element levels might be clinically crucial in early diagnosis
of thyroid cancer treated with radioactive iodine.

The present study was a section of M.Sc. Thesis of Begum Balkan and supported by the
Research Fund of Yildiz Techinal University. Project No. 2014-01-011-YL02.

Key words: Trace elements, thyroid cancer, radyoactive iodine, serum, ICP-OES
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P8
Dfo ile Demir Metabolizmasının Modülasyonunun Hücre İçi Kalsiyuma Etkisi
Effect of Modulation of Iron Metabolism by DFO on Intracellular Calcium
Leman Yalçıntepe Güneştutar, Yunus Emre Halis
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul, Türkiye
Özet
Artmış hücre içi demir seviyeleri hem hücre çoğalmasını hem de ölümünü tetiklediği için,
demir insan sağlığı açısından iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Kanser gelişiminde demirin rolü
henüz belli olmamasına rağmen, anti-tumor ajanlar gibi davranan demir tutucular ile yapılan
çalışmaların sayısı artmaktadır. Biz bu çalışmada K562 hücrelerinde hücre içi kalsiyum
üzerine demirin etkisini inceledik. Hücre içi kalsiyum ölçümleri hücre içi kalsiyuma bağlanan
bir floresan boya olan Fura-2 varlığında spektroflorimetre ile yapıldı. Öncelikle demir ve
demir bağlayıcı olan deferoksaminin (DFO) sitotoksik olmayan dozları MTT testi ile
belirlendi. K562 hücrelerinin hücre içine demir alımı, hücre içi demir miktarının
belirlenmesinde kullanılan floresan olmayan lipofilik bir ester calcein-AM (calceinacetoxymethyl ester) ile takip edildi. Sonuçlara göre, ortama demirin ilavesi hücre içi
kalsiyumda artışa neden olmuştur. Kalsiyumdaki bu artış, DFO ile muamele edilen hücrelerde
muamele edilmemiş hücrelere göre 8 kat daha fazladır. Ayrıca, DFO ile muamele edilen
hücrelerde doksorubisinin varlığında hücre içi kalsiyum 3,5 kat daha fazla artmaktadır. Sonuç
olarak, DFO hücre içi kalsiyumu ve bir kemoterapik ilaç olan doksorubisinin duyarlılığını
arttırıyor.

Anahtar Kelimeler: Hücre içi kalsiyum, demir alımı, doksorubisin, deferoksamin
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Abstract
As increased intracellular iron levels can both promote cell proliferation and death, iron is a
“double-edge sword” for human health. Though the role of iron in the development of cancer
remains unclear, the study of iron chelators as anti-tumor agents is still in its infancy. Here,
we investigated the influence of iron on intracellular calcium in a human leukemia cell line,
K562 and the cytotoxic effect of iron and deferoxamine was analyzed for the first time using
MTT assay. Measurement of intracellular calcium was detected by Furo-2 using fluorescence
spectrophotometer. The process of iron delivery into the cytoplasmic chelatable pool of K562
was studied through monitoring the fluorescence of cells loaded with calcein (calceinacetoxymethyl ester, a non-fluorescent lipophilic ester). Our data showed that iron increased
intracellular calcium, and this response occurred 8 times higher when cells were incubated
with deferoxamine. K562 cells with deferioxamine (DFO), a model iron chelator, causes 3.5
times increase of intracellular calcium in the presence of doxorubicin. In conclusion, DFO
induces intracellular calcium and increases their sensitiveness to DOX, chemotherapeutic
agent.
Key words: Intracellular calcium, iron uptake, doxorubicin, deferoksamine
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P9
Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Glutatyon S-Transferaz Gen
Polimorfizminin Araştırılması
Investigation of Glutatione S-Transferase m1 Gene Polymorphism with Colorectal Cancer in
Trakya Region
Arzu Ay1, Nevra Alkanlı2, Tevfik Gülyaşar1,Tammam Sipahi1, İrfan Çiçin3, Zafer Koçak4
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Özet
Kolorektal kanser (KRK) hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık tanısı konan kanserdir.
Çevresel ve genetik faktörler KRK’nın gelişme olasılığını artırmaktadır. Glutatyon STransferaz (GST) çeşitli tümör türlerinde karsinogeneziste rol oynar. GST, hücresel
detoksifikasyonda ve birçok fizyolojik ve ksenobiyotik maddelerin atılımında önemli bir rol
oynayan çok fonksiyonlu bir enzim ailesidir. GST ailesine ait enzimleri kodlayan pek çok gen
polimorfiktir. GSTM1 geni 1. kromozomun kısa kolunda lokalizedir.
Çalışmamızda Trakya Bölgesi’ndeki KRK’lı hastalarda GSTM1 (rs:12068997) gen
polimorfizminin olası etkilerini belirlemeyi amaçladık.
Çalışmamız 223 kişilik gruptan oluşmaktaydı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Onkoloji Anabilim Dalı’na KRK tanısı konmuş 135 hasta ve Kan Bankasına başvuran 88
sağlıklı kontrol ile gerçekleştirildi. DNA izolasyonu Invitrogen DNA izolasyon kiti
kullanılarak yapıldı. DNA’ların saflık ve kalitesi ölçüldü. GSTM1 gen polimorfizmini
belirlemek için Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemi kullanıldı.
İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 kullanıldı. Hasta ve kontrol gruplarının GSTM1 gen
polimorfizmi genotip dağılımlarını belirlemek için Mann-Whitney U testi kullanıldı. GSTM1
(rs:12068997) genotip dağılımları KRK hasta grubunda (GG = % 61,38), kontrol grubunda
(GG=% 36,77) olarak bulundu. Bu çalışmada GSTM1 gen polimorfizmi KRK’lı hastalar için
anlamlı bulundu (p< 0.05).
Bu çalışmaya göre GSTM1 (rs:12068997) gen polimorfizmindeki GG genotipleri KRK’lı
hastalar için genetik risk oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, GSTM1, polimorfizm, gerçek zamanlı polimeraz
zincir reaksiyonu
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Abstract
Colorectal cancer (CRC) is the most commonly diagnosed cancer in both men and women.
Environmental and genetic factors increase the likelihood of developing colorectal cancer.
Glutathione S-Transferase (GSTM1) genes play a role in carcinogenesis of various tumor
types. GSTM1 gene localized on the short arm of chromosome 1. Many genes encoding
enzymes of the GST family are polymorphic.
We aimed to determine the possible effects of the GSTM1 (rs:12068997) gene
polymorphisms on CRC patients in Trakya Region.
Our study consisted of 223 subjects. The study was carried out with 135 patients diagnosed
CRC from Trakya University Medical Faculty Department of Medical Oncology and 88
healthy donors from Trakya University Blood Bank.
DNA isolation was performed using Invitrogen DNA isolation kit. DNA purity and quality
were measured. Real Time Polymerase Chain Reaction method was used for GSTM1 gene
polymorphism.
SPSS 20.0 was used for statistical analysis. The Mann-Whitney U test was used to determine
GSTM1 genotype distributions for patient and control groups. The GSTM1 (rs:12068997)
genotype distribution in patient group with CRC (GG=%61,38) differed significantly from
those in control group (GG=%36.77) (p<0.05).
Our study has shown that polymorphism of GSTM1 (rs:12068997) genotype GG may
constitute a genetic risk factor for development of CRC in Trakya Region.

Key words: Colorectal cancer, GSTM1, polymorphism, real-time polymerase chain reaction
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P10
Multislice BT ile Karotis Plaklarının Kontrastlanma Miktarlarının Saptanması
Determination of The Value of Contrast Enhancement in The Carotid Artery Plaques with
Multislice CT
Halil İbrahim Özdemir1, Celal Çınar2, Halil Bozkaya2, Ayşe Uyar3, İsmail Oran4
1

Radyoloji AD, 2,4Radyoloji AD (Girişimsel Radyoloji BD), 3Nöroloji AD, Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Bornova/İzmir, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı; Bilgisayarlı Tomografi kullanarak kontrast uygulaması sonrası
semptomatik karotid arter plak dansitelerinin asemptomatik plaklara göre kontrastlanma
farkının saptanmasıdır.
Materyal Metod: Aterosıklerotik karotid arter hastalığı olan ve boyun-beyin Multislice BT
angio tetkiki yapılmış, plaklarında kalsifikasyon içermeyen 72 hasta retrospektif olarak
taranmıştır. Plak dansite ölçümleri kontrastlı ve kontrastsız aksiyal BT görüntüleri üzerinde
geniş pencerede ve 0,01- 0,04 cm² ROI kullanılarak yapılmıştır. Semptom ayrımı nörolojik ve
radyolojik bulgulara göre yapılmıştır. Dansite değerleri, klinik, laboratuvar ve hastaların
biyografik bulgularına göre karşılaştırılmıştır. İstatistik değerlendirmede SPSS programında
Independent-Samples Test ve Paired Samples Test kullanılmıştır.
Hastaların kontrastlı ve kontrastsız kesitlerindeki plak dansite farkı (p = 0.000) anlamlı
bulunmuş fakat aynı dansite farkı semptomatik-asemptomatik hasta ayrımında
saptanmamıştır. Plak dansiteleri ile plak lokalizasyonu arasında bir ilişki (p <0.003)
saptanmıştır. Ayrıca semptomlu hastalar ile stenoz derecesi arasında da anlamlı ilişki
saptanmıştır. Plak dansitesi ile semptom, cinsiyet, stenoz tarafı, infarkt tipi, hiperlipidemi,
hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve sigara kullanımı arasında önemli bir ilişki
saptanmamıştır.
Karotid arterlerde kontrast uygulamasına bağlı dansite artışı saptanmıştır. Fakat bu aynı
dansite artışı semptomatik ve asemptomatik hasta grupları arasında önemsiz bulunmuştur.
Kısaltmalar: CT: Computed Tomografi, MRG: Manyetik Rezonans Görüntüleme, USG:
Ultrasonografi, CA: Carotid Arter, ICA: Internal Carotid Arter, CAD: Coronary Arter
Hastalığı, DM: Diabetes Mellitus, E: Enfarkt, W: Watershed, Pre-D: kontrastsız dansite,
Post-D: kontrastlı dansite, ΔD: pos-D-pre-D, SPSS: Statistical Package for the Social
Sciences, ROI: Region of Interest, HU: Hounsfield Unit, IMT: Intima Media Thickness.
Anahtar Kelimeler: Multislice bilgisayarlı tomografi, internal karotid arter stenozu, plak
danitesi
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Abstract
The purpose of the study is to determine the accuracy of carotid artery (CA) plaque density
measurements using multi detector computed tomography (MDCT) with contrast
administration to differentiate symptomatic (vulnerable) from asymptomatic plaques.
Patients with atherosclerotic carotid artery disease neck and brain multi slice CT examination
performed and 72 patients, including non-calcified plaques were identified retrospectively.
Plaque density measurements on axial unenhanced and enhanced-contrast, large windows, is
made using a circular ROI in 0,01- 0,04 cm² in size. The symptoms of separation were used
neurological examination and radiological findings. The measured density values were
compared with clinical and laboratory findings and biography of patients. IndependentSamples Test and in dual comparisons the Paired Samples Test in SPSS was used for
statistical calculations.
Between unenhanced and enhanced-contrast plaque density (p = 0.000) was found significant
differences but the same density difference was not detected in symptomatic patients.
Between plaque density and localization (p <0.003) showed a significant relationship. In
addition, the comparison between the symptoms and the degree of stenosis (p = 0.000) were
statistically significant. There was no significant association between plaque density and
symptoms, gender, stenosis side, infarct type, hyperlipidemia, hypertension, diabetes,
coronary artery disease and cigarette use.
Depending on the contrast agent uptake in carotid plaque increased density was determined.
But at the same density increase was not statistically significant between patients with
symptomatic and asymptomatic groups.
Abbreviations: CT: Computed Tomography, MRI: Magnetic Resonance Imaging, USG:
Ultrasonography, CA: Carotid Artery, ICA: Internal Carotid Artery, CAD: Coronary Artery
Disease, DM: Diabetes Mellitus, E: Infarction, W: Watershed, Pre-D: unenhanced density,
Post-D: enhanced-contrast density, ΔD: pos-D-pre-D, SPSS: Statistical Package for the
Social Sciences, ROI: Region of Interest, HU: Hounsfield Unit, IMT: Intima Media
Thickness.

Key words: Multislice computed tomography, Internal carotid artery stenozis, plaque dansity

92

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

P11
Aç Farelere Skopolamin Uygulanması ve Yem Verilmesi ile Oluşan Konvulsiyonlarda
Hipotalamik Ghrelin Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Hypothalamic Ghrelin Levels in Scopolamine Induced Convulsions in Fasted
Mice after Food Intake
Aslı Zengin Türkmen, Asiye Nurten
Fizyoloji AD, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Özet
Açlık düzeyiyle yakından ilişkili bir peptid olan ghrelin bazı epileptik nöbetleri
baskılamaktadır. Antikolinerjik uygulanan aç hayvanlarda, yem yedikten sonra klonik
konvulsiyonlar oluştuğu gösterilmiştir. Çalışmamızda bu konvulsiyonlar ile ghrelin ilişkisinin
araştırılması amacıyla hipotalamusta ghrelin varlığı incelenmiştir. Aç ve tok olarak iki gruba
ayrılan farelere 24 saat sonra serum fizyolojik (SF) veya skopolamin (3 mg/kg, i.p.)
uygulandı. Aç hayvanların bir grubuna enjeksiyonlardan 20 dakika sonra yem verildi. Tüm
hayvanlar 30 dakika süresince konvulsiyon açısından izlendi. Bu süre sonunda farelerin
beyinleri çıkarıldı. İmmunohistokimyasal boyama ile hipotalamusun arkuat çekirdeğinde
ghrelin pozitif hücreler sayılarak, her mikroskop alanındaki toplam hücre sayısına göre
yüzdeleri belirlendi. Sonuçlar, tek yönlü varyans analizinin ardından Tukey testi kullanılarak
değerlendirildi. Açlık sonrasında skopolamin uygulanan hayvanlarda yem yedikten sonra
konvulsiyon oluştuğu (% 83,3) gözlendi. Bu sonuç diğer gruplar ile karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulundu (p<0,05). Hipotalamustaki ghrelin pozitif
boyanan hücre yüzdesinin, aç hayvanlarda tok hayvanlara göre yüksek olduğu, skopolamin
uygulamasının ise aç ve tok hayvanlarda ghrelin miktarını azalttığı izlendi. Konvulsiyon
geçiren hayvanların arkuat çekirdeğindeki ghrelin pozitif hücre sayısının, skopolamin
uygulanan gruba ve tok gruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Sonuç
olarak, açlığın hipotalamusta ghrelin düzeylerini artırdığı, skopolamin uygulanmasının ise
hem aç hem tok hayvanlarda ghrelin düzeyini azalttığı saptanmıştır. Skopolamin uygulanan aç
hayvanlarda yem yeme ile konvulsiyon oluştuğunda ise hipotalamusta ghrelin düzeylerinin
diğer gruplara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Başka bir çalışmada nöbetlerden sonra
plazma ghrelin düzeyinin azaldığı gösterildiğinden bu sonuçlar ilginçtir. Nöbetlerden sonra
plazma ghrelin düzeyi azalırken, bizim çalışmamızda konvulsiyon sonrasında ghrelin
seviyesinin artmış olması özellikli bir alan olan arkuat çekirdek seçilerek sadece bu bölgedeki
hücrelerin incelenmesi nedeniyle olabilir. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar da ghrelinin
bu konvulsiyonlarda rolü olabileceğini düşündürmektedir. Ancak ghrelin ile bu
konvulsiyonların ilişkisinin ayrıntılı olarak açıklanabilmesi için daha ileri çalışmalara
gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Skopolamin, hipotalamus, ghrelin
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Abstract
Ghrelin, which is a peptide associated with hunger levels, inhibits epileptic seizures. It has
been shown that fasted animals, treated with anticholinergic drugs, develop clonic
convulsions soon after feeding. We aimed to evaluate the relationship between ghrelin and
these convulsions. For this purpose, hypothalamic ghrelin level was investigated. After mice
were divided into two groups as fed and fasted for 24 h, treated with saline or scopolamine (3
mg/kg, i.p.). Twenty minutes after injection, animals were given food pellets. All animals
were observed for 30 min. for development of convulsions. After this period, animals were
decapitated. Brain slides were stained immunohistochemically and ghrelin positive cells were
investigated in hypothalamic arcuate nucleus. Data evaluated with one-way ANOVA and
post-hoc Tukey’s test. It has been observed that scopolamine treated fasted animals have
convulsions (%83.3) after food intake. This result was statistically significant when compared
to other groups (p<0.05). Percentage of ghrelin positive cells in fasted animals were found
higher when compared to fed animals. Scopolamine treatment supressed the ghrelin levels in
both fasted and fed animals. Ghrelin positive cell ratio in arcuate nucleus was found
significantly higher in animals with convulsion when compared to fed animals and
scopolamine treated animals (p<0.05). Finally, we found that ghrelin positive cells in
hypothalamus were higher in fasted animals and suppressed in scopolamine treated animals.
Scopolamine treated, fasted animals developed convulsions after food intake and they have
the highest ghrelin levels. In another study it has been shown that plasma ghrelin levels
decreased after epileptic seizures. While ghrelin levels decrease in plasma after seizures, our
study showed ghrelin levels increase in hypothalamus after convulsions. This difference could
be be cause we investigate the cells in a specific area, the arcuate nucleus. Our results
suggested that ghrelin could play a role in these convulsions. Further studies are required to
explain the detailed relation between ghrelin and these convulsions.

Key words: Scopolamine, hypothalamus, ghrelin
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P12
Farklı Tip Over Tümörlerinde P53 Protein Dağılımı ile Programlı Hücre Ölümü Arasındaki
İlişki
Relationship between P53 Protein Expression and Apoptosis in Different Types of
Ovarian Tumors
Tamer Zeren1, Sevinç İnan2, Seda Vatansever2, Sevil Sayhan3
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Biyofizik AD, 2Histoloji ve Embriyoloji AD, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Manisa, Türkiye
3
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Özet
Over kanseri kadınlar arasında 5. sıklıkta görülen kanser türü olup en fazla ölüm nedeni olan
jinekolojik tümördür. Genellikle hastalığın ileri evrelerinde tanı konur ve metastaz yapmış
olgularda 5 yıllık yaşam oranı sadece % 24’tür. P53 proteini (p53) 17. kromozomda bulunan
tümör baskılayıcı bir gendir ve tümör gelişiminin önlenmesinde önemli bir rol oynadığı kabul
edilir. P53 fonksiyonu malign dönüşümün engellenmesi yanında normal gelişim içinde önemli
olabilir. İnsan kanserlerinin büyük bir kısmında azalmış p53 gen mutasyonuna bağlı p53
fonksiyon kaybı görülür ve bu durumun over tümörü gelişimindeki en önemli faktör olduğu
düşünülmektedir. Programlı hücre ölümü (apoptosis) nekrozdan farklı bir hücre ölüm
formudur ve inhibisyonu kanserin en büyük işareti olarak kabul edilir. Bu çalışmanın amacı
farklı histolojik tipteki over tümörlerinde programlı hücre ölümü ile p53 dağılımı arasındaki
ilişkiyi indirek immunoperoksidaz ve TUNEL yöntemi kullanarak değerlendirmektir.
Çalışmamızda farklı over tümörleri tanısı almış (borderline seröz: BS, borderline müsinöz:
BM, seröz adenokarsinoma: SA ve müsinöz adenokarsinoma: MA, n=10 herbiri) toplam 40
olgu kullanılmıştır. Sonuçta borderline tümörlerde görülen anti-p53 immunoreaktivitesi,
adenokarsinomalara kıyasla belirgin derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05). Olgularda
apoptotik hücrelerin ve nükleer DNA parçalanmalarının varlığını değerlendirmek için yapılan
TUNEL yöntemi sonucunda, borderline tümörlerde TUNEL pozitif hücrelerin sayısı sayıca
fazla olarak belirlenirken, adenokarsinoma vakalarında ise bu hücrelerin sayıca az olduğu
gözlenmiştir. TUNEL (+) boyanma indeksi seröz adenokarsinoma için “0,4” değerindeyken,
seröz borderline tümör için 8 kat artarak “3,2” değerini almıştır. Sonuçlarımız apoptotik hücre
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sayısı ile p53 immunoreaktivitesi arasında maligniteye karşı paralel bir ilişki olduğunu
göstermektedir. P53 proteini varlığı over hücrelerinin programlı hücre ölümüne duyarlılığını
tanımlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Programlı hücre ölümü, over tümörü, p53 proteini.

Abstract
Ovarian cancer is the fifth most common malignancy among women and the highest cause of
cancer death from gynecological tumors. It is mostly diagnosed at an advanced stage of the
disease and the 5-year survival rate for metastatic ovarian cancer is only 24%. Protein 53
(p53) is a tumor-suppressor gene which localized to chromosome 17 and plays a main role in
tumor prevention. The function of p53 might be important for both normal development as
well as protection from malignant transformation. A large majority of human cancers depend
on reduced p53 function with p53 gene mutation considered to be the most significant factor
in ovarian cancer. Apoptosis is a form of cell death which differs from necrosis and involves
programmed cell death and the inhibition of apoptosis has been considered one of the
important hallmarks of cancer. The aim of this study was to evaluate the relationship between
apoptosis and the immunolocalization of p53 proteins using indirect immunohistochemistry
and TUNEL methods in different histological types of ovarian tumors. Forty patients with
borderline serous tumor, borderline mucinous tumor, serous adenocarcinoma and mucinous
adenocarcinoma of the ovary (n=10 each) were studied. The immunoreactivity staining scores
of anti-p53 in the borderline tumors were significantly higher (P<0,05) than that of the
adenocarcinomas of the ovary. As a result of TUNEL staining to assess the presence of
apoptotic cells and nuclear DNA fragmentations in the patients; although the TUNEL positive
staining index was “0,4” in serous adenocarcinoma, it was “3,2”, an eight-fold increase, in
serous borderline tumors. Our results clearly display a parallel relationship between the
TUNEL positive apoptotic cells and immune-reactivity of p53 proteins, for malignancy. P53
proteins expression may determine the sensitivity of ovarian cells to apoptosis.

Key words: Apoptosis, ovarian tumor, protein p53.
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P13
Fertil ve İnfertil Erkeklerde Spermatozoon DNA Hasarları ve Apoptozis
Sperm DNA Damage and Apoptosis in Fertile and Infertile Males
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Özet
Spermde DNA hasarlarının hangi nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı henüz açıklık
kazanmamıştır. İnflamasyon, apoptoz, sigara ve oksidanların spermde kromatinin kondanse
hale geçmesini engellediği ve böylece sperm DNA’sın da kırık gelişmesini daha hassas hale
getirdiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, fertil ve infertil erkeklerde, çeşitli faktörlerin
meydana getirdiği sperm DNA hasarı ve apoptozun moleküler mekanizması araştırılmıştır.
İnfertil sigara içen ve içmeyen, fertil sigara içen ve içmeyen olmak üzere seminal plazma
örnekleri dört gruba ayrıldı. DNA hasarları, tek hücre jel elektroforez tekniği (SCGE)ile
incelendi. Spermatogenezisi düzenleyen önemli mekanizmalardan olan apoptoz oranı
Anneksin V-PI boyası ile tespit edildi.
Anneksin V ve PI ile boyanmış sperm hücreleri dört grup arasında Kruskal-Wallis testi ile
analiz edildi. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre gruplar arasında çok ileri düzeyde anlamlı
olarak fark bulundu (p0,001).İkili kıyaslamalarda 1.grup 2.gruptan;1.grup 3.gruptan; 1.grup
4.gruptan; 2.grup 4.gruptan;3. grup 4.gruptan anlamlı olarak yüksek bulundu. DNA hasarları
dört farklı grupta tek hücre jel elektroforez tekniği ile incelendi. İstatistiksel olarak gruplar
arasında çok ileri düzeyde anlamlı fark bulundu (p0.001).
Hem infertilite problemi olan hem de sigara içen erkeklerde fertil olan ve sigara içmeyen gruba
göre, sperm morfolojisi ve sayı kriterlerinde kötü olduğu, sperm DNA’sının paketlenmesinde
daha çok soruna sahip olduğu yine sperm DNA’sında daha fazla oranda kırığa sahip olduğu ve
son olarak apoptoz veya nekroz yoluna giren sperm sayısının daha fazla olduğu istatistiksel
olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: SCGE, infertilite, apoptoz
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Abstract
Causes associated with sperm DNA damage have not yet been clarified. It is suggested that
inflammation, apoptosis, smoking, and oxidants prevent condensation of chromatin material
in sperm, which makes sperm DNA more vulnerable to the development of fractures. In this
study, the molecular mechanism of DNA damage and apoptosis that occurs due to the impact
of nicotine and nicotine metabolites were investigated in fertile and infertile men.
Seminal plasma samples were divided into four groups, as infertile smokers, infertile nonsmokers, fertile smokers, and fertile non-smokers. DNA damage was examined using single
cell gel electrophoresis (SCGE) in all groups. The rate of apoptosis, one of the major
mechanisms that regulates spermatogenesis, was determined using Annexin V-PI staining.
Sperm cells stained with Annexin V and PI were analyzed among the four groups using the
Kruskal-Wallis test. The results of the statistical analysis yielded a highly significant
difference among the groups (p0,001). In double-group comparisons, we found that group 1
was significantly higher than group 2, group 3, and group 4. Group 2 was significantly higher
than group 4, and group 3 was significantly higher than group 4 (p0,001). After SCGE
analysis, a highly significant statistical difference was found among the groups (p0.001).
There was statistically significant difference in sperm morphology and count criteria which
was poor both in men who smoked and had infertility problems compared with fertile males
who did not smoke. The smoking group also had more problems in sperm DNA packaging and
suffered a higher rate of sperm DNA fracture. In addition, the same group had a higher number
of sperms undergoing apoptosis or necrosis.

Key words: SCGE, infertility, apoptosis
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P14
Sigaranın Hemoreolojik Parametreler, Osmolalite ve Akciğer Fonksiyonu Üzerine
Etkileri
Effects of Smoking on Hemorheologic Parameters, Osmolality and Lung Function
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Özet
Sigara kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, inflamasyon, hemodinamik stres, inme,
farklı kanser türleri ve özellikle solunumsal hastalıkların oluşmasında rol oynayan ana risk
faktörüdür. Bu çalışmanın amacı henüz kronik obsrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı
konmamış bireylerde sigaranın hemoreolojik parametreler, plazma osmolalitesi ve akciğer
fonksiyonu üzerine etkilerini araştırmaktır. Haseki Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Polikliniği’ne başvuran hastalar çalışmaya alındı ve sigarayı bırakanlar (n=21), sigara içenler
(n=35) ve hiç içmeyenler (n=43) olarak üç gruba ayrıldı. Hemoreoljik parameterler ve plasma
osmolalitesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda
ölçüldü. İstatistiksel analiz için ANOVA parametrik test ve Pearson korelasyon testi
kullanıldı. Kan vizkositesi hiç içmeyenler ile karşılaştırıldığı zaman, sigarayı bırakanlarda
(p<0.01) ve sigara içenlerde (p<0.001) önemli derecede yüksektir. Plazma vizkositesi,
hemoglobin konsantrasyonu ve hematokrit sigara içmeyenler ile kıyaslandığı zaman sigara
içenlerde ve sigarayı bırakanlarda yüksekti (p<0.001). Sigarayı bırakanlarda ve sigara
içenlerde hiç içmeyenlere göre MCV ve MCH değerleri istatistiksel olarak yüksekti
(p<0.001). Fibrinojen seviyesi sigarayı bırakanlarda (p<0.05) ve sigara içenlerde (p<0.01) hiç
içmeyenlere göre yüksekti. Tk45 and ODI45 seviyelerini kıyasladığımız zaman, Tk45 and ODI45
seviyeleri sigara içenlerde hiç içmeyenlere göre düşüktü (p<0.05). Sigarayı bırakanlar ve
sigara içenlerin plazma osmolalitesi değerleri hiç içmeyenlere göre anlamlı derecede yüksekti
(p<0.001). Sigarayı bırakanlar ve sigara içenlerde FVC (%) hiç içmeyenlere göre yüksekti
(sırasıyla; p<0.05 ve p<0.01). FEV1 (%) sigara içenlerde hiç içmeyenlerle kıyaslandığında
anlamlı olarak düşüktü (p<0.05).
Bizim bulgularımız KOAH olmadan klinik başlangıcı olan hastalarda bile sigaranın
hemoreolojik parametreler, plazma osmolalitesi ve akciğer fonksiyonu üzerine ciddi yan
etkileri olduğunu açıkça göstermektedir. Kan vizkositesi ve plazma osmolalitesi ölçümü

99

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

KOAH hastalarında erken mikrohemodinamik değişimlerin belirlenmesi için yararlı bir
belirteç olabilir.
Anahtar Kelimeler: Viskozite, eritrosit deformabilitesi, agregasyon, oksijen taşıma indeksi,
plazma osmolalitesi.

Abstract
Smoking is the accelerating risk factor for cardiovascular diseases, hypertension,
inflammation, hemodynamic stress, stroke, different types of cancer and especially for
respiratory diseases acting as a main factor. The aim of this study is to investigate the effects
of smoking on hemorheologic parameters, plasma osmolality and lung function in individuals
without the diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Individuals
attending to the Outpatient Clinic of Department of Respiratory Medicine in Haseki Hospital
were enrolled in the study with three groups as ex-smokers (n=21), current-smokers (n=35)
and never-smokers (n=43). Hemorheologic parameters and plasma osmolality were measured
in Department of Biophysics of Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University. ANOVA
parametric test and Pearson correlation test were used for statistical analysis. Blood viscosity
was significantly elevated in ex-smokers (p<0.01) and current-smokers (p<0.001) compared
to never-smokers. The levels of plasma viscosity, hemoglobin and hematocrit were
significantly higher in ex-smokers and current-smokers than never-smokers (p<0.001). Exsmokers and current-smokers had statistically higher values of MCV (p<0.01) and MCH than
never-smokers (p<0.001). Fibrinogen levels were higher in ex-smokers (p<0.05) and currentsmokers (p<0.01) than never-smokers . When we compared the values of Tk45 and ODI45, the
levels of Tk45 and ODI45 were significantly lower in current-smokers than never-smokers
(p<0.05). There were statistically significant higher plasma osmolality values of ex-smokers
and current-smokers than never-smokers (p<0.001). FVC (%) was statistically significantly
higher in ex-smokers and current-smokers versus never-smokers (p<0.05 and p<0.01,
respectively). FEV1 (%) was significantly lower in current-smokers compared with neversmokers (p<0.05).
Our findings clearly show that smoking has severe adverse effects on hemorheologic
parameters, plasma osmolality and lung function even in clinic onset of individuals without
COPD. Measurement of blood viscosity and plasma osmolality might be useful markers to
detect early microhemodynamic alterations in COPD patients.
Key words: Viscosity, red blood cell deformability, aggregation, oxygen delivery index,
plasma osmolality.
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P15
Farklı Işık Koşulları Altında 50 Hz Manyetik Alanın Serum Melatonin ve Seratonin
Düzeyine Etkisi
Effect of 50 Hz Magnetic Field on Serum Melatonin and Seratonin Levels Under Different
Lighting Conditions
M. A. Kılıç 1,2, N. Bahtiyar 2, D. Sarıbal2, A. Kireçtepe Aydın4, K. Gürkan3, T. Kalkan2
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Merkezi
Özet
Melatonin, epifiz bezinin pinealosit ismi verilen hücreleri tarafından sentezlenen ve günlük
biyoritmin düzenlenmesini sağlayan önemli bir hormondur. Gün içersinde melatonin sentezi
ışık tarafından baskılanırken gece en yüksek düzeye ulaşır.Günümüzde manyetik alanların
çeşitli patolojilerle ilişkilendirilmesine rağmen hangi mekanizma ile etkidiği bilinmemektedir.
Çalışmamızda benzeri çalışmalardan farklı olarak manyetik alan uygulaması aydınlık ve
karanlık olmak üzere iki farklı koşulda gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 35’er sıçandan oluşan 3
grup kullanılmıştır. Kontrol grubu; kafes kontrol grubu hiçbir uygulamaya tabi tutulmazken,
karanlık grubu; gece içinde (saat 19.00-07.00) 500µT şiddetindeki manyetik alana maruz
bırakılmıştır, aydınlık grubu; gün içinde (saat 07.00-19.00) 500µT şiddetindeki manyetik
alana maruz bırakılmıştır. 30 günlük manyetik alan uygulamasının bitmesinin ardından her
gruptan 5’er hayvan belirlenen 6 farklı zaman diliminde (09.00, 13.00, 18.00, 22.00, 03.00,
06.00) sakrifiye edilerek serum izole edilmiştir. Serum örneklerinde melatonin ve melatonin
sentezinde bir ara nörotransmitter olan seratonin düzeylerinin zamana bağlı değişimi
incelenmiştir.
Manyetik alana maruz kalan gruplarda serum melatonin düzeyi az miktarda değişmiş olsa da
bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Aynı grupların serum seratonin düzeyi farkı
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca grupların serum seratonin düzeyi en yüksek
değerlere farklı zamanlarda ulaşmıştır. Bu sonuçlar serum melatonin ve seratonin düzeyinin
manyetik alan etkisi ile etkilenebileceğini ancak ışık koşullarının da önemli bir faktör
olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik alanlar, melatonin, clock genleri, 50 Hz

101

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

Abstract
Melatonin, which is secreted by pinealocyte cells of pineal gland, is an important regulator
hormone of daily biorhythm. During the day melatonin synthesis is supressed by the light
while it peaks by the night. Today although magnetic fields are associated with different
pathologies, undergoing mechanism is still elusive.
In this study apart from the similar ones, we aimed to detect the possible effects of magnetic
fields on melatonin synthesis under different lighting regimes. For this purpose we used 3
groups that consists 35 rats each. Control group; as cage control, night group; exposed 500uT
magnetic field at 50Hz frequency for 12 hours at night (between 19:00-07:00), day group;
exposed 500uT magnetic field at 50Hz frequency for 12 hours at day (between 07:00-19:00)
for 30 days. After the magnetic field exposure 5 animals from each group sacrificed in 6
different time points (09:00, 13:00, 18:00, 22:00, 03:00, 06:00) serum samples isolated
immediately.
Although there is a slight difference on serum melatonin level in magnetic field exposed
groups, the difference is not statisticaly significant. On the same groups the diffrenece in
serum seratonin levels are statisticaly significant. Also peak level times of serum seratonin is
different in all groups. These result suggests that serum melatonin and seratonin levels might
be disturbed under the magnetic field exposure but the lighting conditions might be another
notable factor.

Key words: Magnetic fields, melatonin, clock genes, 50 Hz
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P16
Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Mikrovasküler Kan Akımı Sinyalinin Fraktal
Analizi
Fractal Analysis of Microvascular Blood Flow Signal in Patients with Fibromyalgia
Syndrome
Emre Esen1, Alp Çetin2, Ferhan Esen3
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2
3
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Eskişehir, Türkiye

Özet
Fibromiyalji sendromu (FMS) kişiyi güçsüz bırakan kronik bir yaygın ağrı durumudur.
FMS’li hastaların egzersize karşı toleransları düşüktür ve günlük yaşamdaki aktiviteler
ağrının şiddetini artırır. Ağrıya aşırı duyarlık sonucunda gelişen hareketsizlik, bu hastalardaki
kardiyovasküler yanıtları kronik olarak değiştirebilir ve mikrovasküler fonksiyon bozukluğu
oluşturabilir. Bu nedenle, FMS’li hastaların mikrovasküler fonsiyonları değerlendirilmiştir.
Çalışma, bilinen bir kardiyovasküler hastalığı olmayan 40 FMS’li hasta ile 20 sağlıklı denk
yaştaki kontrol grubu üzerinde yürütülmüştür. FMS tanısı American College of
Rheumatology 2010 sınıflandırma ölçütleri kullanılarak konmuştur. Deri kan akımı laser
Doppler akım ölçer (LDF) ile önkolun volar bölgesinden kayıtlanmış, mikrovasküler
fonksiyonları test etmek için lokal ısısal uyaran kullanılmıştır. Isısal uyaranın LDF
sinyallerinin fraktal ölçeklemelerinde oluşturduğu değişiklikleri değerlendirmede Detrended
fluctuation analysis (DFA) yönteminden yararlanılmıştır. Kalp vurularının mikrovasküler kan
akımı üzerindeki bağıl etkilerini yansıtan ve DFA ile hesaplanan kardiyak ölçek üsselleri (C)
ANOVA kullanılarak karşılaştırılmıştır.
Kontrol grubu sadece 1 kardiyak ölçek üsseline sahipken FMS’li hastalar için biri kardiyak
sinyalin yüksek (CH) diğeri ise düşük (CL) frekans bölgesine karşılık gelen 2 kardiyak ölçek
üsseli bulundu. Kontrol grubunun ölçek üsseli lokal ısısal uyaranın oluşturduğu
vazodilatasyonla C = 1,5  0,26 değerinden C = 1,75  0,26 değerine kadar değişti
(p<0,001). FMS’li hastalarda sadece kardiyak ölçek üsselinin düşük frekanslı bileşeni ısısal
uyaranın oluşturduğu vazodilatasyonla CL = 1,28  0,01 değerinden CL = 1,38  0,01
değerine artarken yüksek frekanslı bileşeni, CH  1,85  0,02, değişmedi (p>0,05). Bununla
birlikte, FMS’li grupta etki ile bulunan CL control grubunun basal C değerinden daha
küçüktü (p<0,001).
Bu sonuçlar FMS’li hastalarda vasküler sistemin kan akımı iletim karakteristiğinin ve
mikrovasküler fonksiyonların bozulmuş olduğunu düşündürür.
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, kan akımı, fraktal
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Abstract
Fibromyalgia syndrome (FMS) is a chronic and disabling widespread pain condition. FMS
patients have reduced exercise tolerance and pain exacerbations caused by the activities of
daily living. Physical inactivity due to pain sensitivity may chronically alter cardiovascular
responses in these patients and may induce microvascular dysfunction. We evaluated
cutaneous microvascular function in FMS patients.
We studied 40 female FMS patients without any known cardiovascular diseases, and 20
healthy age-matched female controls. FMS were diagnosed in accordance with the American
College of Rheumatology 2010 classification criteria. Cutaneous blood flow was measured by
laser Doppler flowmeter (LDF) at the volar skin site of the forearm, and local thermal
hyperemia was used to test the microvascular function. Detrended fluctuation analysis (DFA)
was used to assess the local thermal hyperemia-induced changes in fractal scaling of the LDF
signals. The cardiac scaling exponents (C) calculated by DFA that represent the relative
influence of heart beat on microvascular blood flow were compared using ANOVA.
Although control group has only 1 cardiac scaling exponent we found 2 cardiac scaling
exponents, corresponding to high (CH) and low (CL) frequency regions of cardiac signals, in
FMS patients. Its value changed from C = 1.5  0.26 to C = 1.75  0.26 during
vasodilatation in response to local thermal hyperemia in control group (p<0.001). In FMS
patients, only the low frequency component of the cardiac scaling exponents was increased
from CL = 1.28  0.01 to CL = 1.38  0.01 following vasodilatation with thermal hyperemia,
while the high frequency component, CH  1.85  0.02, did not significantly change
(p>0.05). However, evoked CL in FMS group was smaller than the basal C in control group
(p<0.001).
The results suggest that the transmission characteristics of vascular system and microvascular
functions are impaired in FMS patients.

Key words: Fibromyalgia, blood flow, fractal
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P17
Adipoz Kökenli Mezenkimal Kök Hücrenin Anti-Nöropatik Ağrı Etkisi
Anti-Neuropathic Pain Effects of Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells
Tufan Mert 1, A. Hakan kurt 2, İdiris Altun 3, Ahmet Çelik 4, Furkan Baran5
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Özet
Klinik ve deneysel çalışmalarda mezenkimal kök hücreler kullanılarak gerçekleştirilen hücre
esaslı tedaviler umut verici sonuçlar sağlamaktadır. Mezenkimal kök hücrelerin çeşitli klinik
uygulamalarda ve deneysel modellerdeki faydalı etkileri araştırmacıları bu tedavinin etki
mekanizmalarını araştırmaya teşvik etmektedir. Bu çalışmada, uygulama şekline veya
uygulama zamanına bağlı olarak adipoz kökenli mezenkimal kök hücrenin (AKMKH) antinöropatik ağrı etkileri deneysel kronik nöropatik ağrı modelinde araştırıldı.
Sıçanın yağ dokusundan izole edilen AKMKH ler, kültürleri yapıldıktan sonra deney
hayvanlarına nakil için hazır hale getirildi. AKMKH uygulamasının (uygulama şekline;
sistemik veya lokal ve uygulama zamanına bağlı; cerrahiden bir gün veya bir hafta sonra)
etkileri, nöropatik ağrının temel göstergelerinden hiperaljezi, allodini parametrelerinin ve
siyatik sinirin çeşitli sitokin düzeylerinin (pro-inflamatuar; interlökin (IL)-1β, IL-6 ve antiinflamatuar; IL-10) kronik sinir yaralama modelinde ölçülmesiyle araştırıldı.
Siyatik sinirde yaralanma sıçanların termal latans (hiperaljezi) ve mekanik eşik (allodini)
değerlerinde azalmalara ve siyatik sinirde ölçülen sitokinlerin düzeyinde anlamlı artmalara
neden oldu. Sistemik ve lokal AKMKH uygulamaları azalmış latans ve eşik değerlerini
anlamlı olarak arttırdı. Bu artışlar uygulamanın yeri ve zamanına bağlı değildi. Ayrıca,
çalışmada araştırılan tüm AKMKH uygulamaları, yaralı siyatik sinirlerde artmış IL-1β ve IL6 düzeylerini anlamlı olarak azaltırken, IL-10 düzeyini ise daha da arttırdı.
Bulgular, AKMKH uygulamalarının nöropatik ağrının göstergelerinden hiperaljezi ve allodini
gelişimini etkili bir şekilde baskılayabileceğini göstermektedir. AKMKH uygulamaları antinöropatik etkinliğini, yaralı siyatik sinirin pro-inflamatuar sitokin düzeylerini azaltarak ve
anti- inflamatuar sitokin düzeylerini arttırarak meydana getirmiş olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adipoz-kökenli mesenkimal kök hücre, hiperaljezi, allodini, sitokin,
sıçan
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Abstract
Cell-based therapies using mesenchymal stem cells provide hopeful results in clinical and
experimental studies. Beneficial effects of mesenchymal stem cells in clinical applications
and experimental models encourage the researchers to study the action mechanisms of this
therapy. In this present study, possible treatment route or time dependent anti-neuropathic
pain actions of adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSC) were investigated in
experimental chronic neuropathic pain model.
ADMSC were isolated from a rat and then they were cultured and expanded for
transplantation to the experimental animals. Effects of ADMSC treatments (route dependent;
systemic or local, time dependent; a day or a week after surgery) on the hallmarks of the
neuropathic pain, such as hyperalgesia, allodynia and several cytokine levels of sciatic nerve
(IL-1β, IL-6 and IL-10) were investigated using a well established chronic constriction nerve
injury model (CCI) in rats.
Following the injury, thermal latencies (hyperalgesia) and mechanical threshold (allodynia)
values gradually declined in rats. Both local and systemic ADMSC treatment increased the
latencies and thresholds in a route or time independent manner. In addition, all ADMSC
treatments significantly suppressed the increased level of interleukin (IL)-1β and IL-6, but
further enhanced that of IL-10.
Findings demonstrated that ADMSC treatments can effectively suppress the development of
neuropathic pain signs. ADMSC therapy may produce its anti-neuropathic pain actions by
modulating pro- and anti-inflammatory cytokine levels of injured nerves.

Key words: Adipose-derived mesenchymal stem cells, hyperalgesia, allodynia, cytokines, rat
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P18
ESR Tekniği ile Doz Tahmini: Tırnak Dozimetrisi
Dose Estimation by ESR Technique: Nail Dosimetry
Semra Tepe Çam
Türk Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara,
Türkiye
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P19
Dejeneratif Aort Kapak Stenozlu Hastalarda Plazma Viskozitesinin Biyomekanik Bir
Parametre Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Plasma Viscosity as Biomechanical Parametre in Patients with Degenerative
Aortic Valve Stenosis
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Özet
Dejeneratif aort stenozu (DAS) ve asendan aort anevrizması (AAA) yaygın kardiyovasküler
patolojiler arasında yer almaktadır. Endotel ile arayüz oluşturan plazmanın, viskozitesindeki
değişimin endotel yüzeyinde biyomekanik etki yarattığı ve biyokimyasal parametreleri
değiştirdiği tartışılmaktadır. Çalışmamızın amacı farklı damar yapılarına sahip dejeneratif aort
stenozlu ve asendan aort anevrizmalı hastalarda ameliyat sonrası plazma viskozitesi (PV) ile
nitrik oksit (NO), asimetrik dimetilarjinin (ADMA) gibi endotel yapılar arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır. Çalışma DAS (çalışma grubu) ve AAA (kontrol grubu) olmak üzere iki gruptan
oluşmuştur. Her iki grup 13 erkek, 10 kadın toplam 23 hastadan oluşturulmuştur. DAS ve
AAA grubuna ait yaşlar sırasıyla, 69±2 ve 63±8 yıldır. Trigliserit (TG), plazma Total-C
(T.Col), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL-C), düşük yoğunluklu lipoprotein, hematokrit
gibi rutin biyokimyasal parametrelerin ölçümü ile PV, fibrinojen, NO ve ADMA ölçümleri
için ameliyat öncesi ve sonrası 7.günde hastalardan kan örnekleri toplanmıştır. Biyokimyasal
ölçümler ticari kitler kullanılarak enzimatik yöntemlerle, plazma fibrinojen düzeyi ölçümü
için Multifibren U (Dade behring) ticari kiti, NO düzeyi spektrofotometrik, ADMA düzeyi
ELİSA yöntemi ile, PV ise Harkness kapiller viskozimetresi kullanılarak (Coulter Electronics
LTD, İngiltere) 37°C'de ölçülmüştür. Ameliyat öncesi gruplara ait demografik veriler ve
biyokimyasal parametrelerin istatistiksel analizi DAS grubunda TG (p<0.01) ve T.Kol
(p<0.05) düzeylerinde istatistiksel azalma gözlenmiştir. PV ile korelasyon incelendiğinde
ameliyat öncesi AAA grubunda yaş ve HDL-C ile; ameliyat öncesi DAS grubunda ise TG ile
pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Ameliyat sonrası kontrol grubunda PV değerleri
anlamlı olarak azalırken (p<0.05), fibrinojen düzeyleri anlamlı olarak(p<0.01) artmıştır.
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Ameliyat sonrası her iki grubun NO değerlerinde anlamlı (p<0.01) azalma saptanmıştır.
Çalışmamız PV, fibrinojen ve NO’nun DAS ve AAA için belirleyici risk faktörleri olduğunu
ve bu parametrelerin klinik tanı, tedavi ve iyileşme sürecinin takibinde önemli parametreler
olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: DAS, AAA, endotel, plazma viskozitesi

Abstract
Degenerative aortic stenosis (DAS) and ascending aortic aneurysm (AAA) are among
common cardiovascular pathologies. Plasma forms interface with the endothelium. It is
discussed that the changes in plasma viscosity caused biomechanical effects in the endothelial
surface and changed biochemical parameters. The aim this study was to investigate the
relationship between plasma viscosity (PV) and endothelial structure as nitric oxide (NO),
asymmetric dimethylarginine (ADMA) in DAS and AAA patients with different vascular
structure after surgery. This study was consisted from two groups as DAS (study group) and
AAA (control group) with 13 male and 10 female total 23 patients. DAS and AAA groups are
69±2 and 63±8 in age respectively. Blood samples were taken before and after surgery on the
seventh day for biochemical parameters as triglyceride (TG), plasma total-C (T.Col), highdensity lipoprotein (HDL-C), low-density lipoprotein, hematocrit; PV, fibrinogen, NO and
ADMA. PV was measured by Harkness capillary viscometer (Coulter Electronics LTD,
England) at 37o C. Plasma fibrinogen, NO and ADMA concentrations were determined by
Multifibren U kit, spectrophotometric kit and ELISA assay kit, respectively. Statistical
analysis of the demographic data and biochemical parameters in after surgery groups showed
that only levels of TG (p<0.01) and T.Col (p<0.05) were statistically decreased in DAS group.
Additevely, correlation of PV with demographic data and biochemical parameters showed
that PV was positive correlated with age and HDL-C in AAA group and also there was
positive correlation between PV and TG in DAS group before surgery. Whereas PV
significantly decreased in AAA group (p<0.05), fibrinogen levels increased significantly after
surgery (p<0.01). Although NO levels diminished in both groups after surgery (p<0.01),
significant change was not determined in ADMA levels. Our research showed that PV,
fibrinogen and NO were independent risk factors which might be used in clinical diagnosis
for DAS and AAA.

Key words: DAS, AAA, endothelium, plasma viscosity
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P20
Meme Tümörlü Köpeklerde Oksidan /Antioksidan Statü ve Eser Element Düzeyleri
Examination of Oxidant/Antioxidant Status and Trace Element Levels in Dogs with Mammary
Tumors
Ö. Sinem Enginler1, T.F. Seval Toydemir1, Atila Ateş2, Bahar Öztürk Kurt3, Özge Erdogan4,
Semra Özdemir3, İsmail Kırşan1,*, M. Erman Or5, S. Serdar Arun4,Ü. Bora Barutçu3
1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, 2 Biyokimya AD, 4 Patoloji AD, 5 İç Hastalıkları AD,

İ.Ü. Veteriner Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Fatih, İstanbul, Türkiye

Özet

Meme tümörü sıklıkla dişi köpeklerde görülmektedir. Meme epitel hücrelerinin,
ksenoöstrojenlerin toksik serbest oksijen türlerine dönüşümünden sorumlu olduğu
bilinmektedir. Çalışmamızın amacı meme tümörü olan ve olmayan köpeklerde lipit
peroksidasyon (TBARS), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz
(GPx), glutatyon S-transferaz (GST), indirgenmiş glutatyon (GSH) gibi oksidan/antioksidan
statüler ile antioksidan statüde rol alan bakır (Cu), çinko (Zn), selenyum (Se) ve mangan (Mn)
eser element düzeylerindeki değişiklikleri belirlemektir. Çalışma İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 5-15 yaş (n = 20) arası meme
tümörlü köpekler ile 9-12 yaş (n = 10) arası sağlıklı dişi köpeklerle oluşturulmuştur. Köpekler
ameliyat öncesi en az 6 ay süreyle ticari köpek maması ile beslenmiştir. Antioksidan statüler
ile eser element düzeylerinin ölçümleri için kan örnekleri cerrahi öncesinde (1. gün) ve
cerrahi sonrası 15. günde alınmıştır. Habis meme tümörleri olan 20 dişi köpeğe cerrahi
operasyon yapılmış ve tümör örnekleri en büyük tümör lezyonundan elde edilmiştir. Normal
meme bezi örnekleri ise kontrol grubundaki 10 adet köpeğin sol inguinal meme loblarından
cerrahi biyopsi ile alınmıştır. Antioksidan statüler ve eser element düzeylerinin 1. ve 15. gün
serum örneklerinin istatistiksel karşılaştırılmasında ANOVA, kontrol ve deney gruplarına ait
doku örneklerinin karşılaştırılmasında ise Student’s t testi kullanılmıştır. Meme tümörlü
köpeklerin kontrol grubu ile karşılaştırılmasında 1.gün serum örnekleri ile tümör dokusu
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homojenatlarında SOD, CAT ve GST enzimlerinde anlamlı artış bulunmasına rağmen; kontrol
grubu doku homojenatlarında ise yalnızca SOD aktivitesinde anlamlı artış saptanmıştır.
Antioksidan statülerindeki artış tümör oluşumuna karşı vücudun yaptığı savunmayı
düşündürmektedir. Eser element düzeyleri meme tümörü oluşumuna bağlı olarak farklılık
göstermektedir.
Sonuç olarak, meme tümörlü köpeklerde saptanan yüksek plazma ve doku antioksidan
statüleri köpek meme tümörleri için gelecek tedavi yöntemleri arasında antioksidanların
önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca, tümör dokusundaki yüksek bakır düzeyi, antioksidan
statüleri için ko-faktör olarak rol oynadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, kan, köpek meme tümörü, meme ameliyatı

Abstract
Mammary tumor frequently occurs in female dogs. Mammary epithelial cells known to be
responsible of xenoestrogens transformation to reactive oxygen products that are toxic. The
aim of this study was to detect differences in oxidant/antioxidant status in dogs with and
without mammary tumors by monitoring the extent of lipid peroxidation (TBARS), activities
of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx), glutathione Stransferase (GST), and reduced glutathione (GSH) as well as trace elements required for
antioxidative status such as copper (Cu), zinc (Zn), selenium (Se), and manganese (Mn).
Samples of mammary tumors were obtained from the experimental group by surgery, and
healthy mammary glands, from the control group by surgical biopsy. The study was created
with the dogs with mammary tumors were 5–15 years old (n = 20) and the healthy female
dogs were 9–12 years old (n = 10) in Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine,
Department of Obstetrics and Gynecology. The dogs were fed commercial dog food for at
least 6 months prior to the surgery. Blood samples were collected before the surgery (1 st day)
and on 15th day post-surgery for the detection of antioxidant status and levels of trace
elements. 20 female dogs with malignant mammary tumors were subjected to surgery, and
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tumor samples were obtained from the largest tumoral lesion. The normal mammary gland
samples were obtained by surgical biopsy from left inguinal mammary lobes of 10 dogs in the
control group. ANOVA was used to compare statistically antioxidant status and trace element
levels of serum samples in 1st and 15th days; Student's t test was used in the comparison of the
tissue samples of the experimental and control groups. In comparison of dogs with mammary
tumors with control group, despite the significant increase in SOD, CAT and GST enzymes in
1st day serum samples and tumor tissue homogenates; a significant increase in only SOD
activity was determined in tissue homogenates belongs to the control group. The levels of
trace elements also showed variations dependent on the occurrence of mammary tumors. In
conclusion, higher plasma and tissue antioxidant status in dogs with mammary tumors
suggests the importance of considering antioxidants while deliberating future treatment
options for canine mammary tumors. Moreover, higher level of copper in tumor tissue
suggests that it functions as a co-factor for antioxidant status.

Key words: Antioxidant, blood, canine mammary tumor, mastectomy
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P21
Koyunlarda Levamizol Ve Çörek Otu Uygulamasının Eser Element Düzeyleri Üzerine
Olası Etkisi
The Possible Effect of Administration of Levamisole and Nigella Sativa L. on Trace Element
Levels in Sheep
Bahar Öztürk Kurt1, Banu Dokuzeylül2, Sinem Ülgen Saka2, Alper Bayrakal2, Abdullah
Kayar2, M. Erman Or2, Ü. Bora Barutçu1
1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik AD, İstanbul, Türkiye

2

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD, İstanbul, Türkiye

Özet
Genel olarak sığır, koyun, keçi, domuz ve tavukta antihelmintik olarak kullanılan Levamizol,
bir immün-uyarıcıdır. Çörek otu tohumu antioksidan, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar ve
bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkiye sahiptir. Çalışmamızda Levamizol ve çörek otunun
koyunlarda ayrı ayrı ve birlikte kullanımının eser element düzeyleri üzerine olası etkisini
araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma İ.Ü. Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Çiftliğinde yetişen, ortalama yaşları 1; toplam 40 adet kıvırcık cinsi koyunla oluşturulmuştur.
Çalışma, kontrol grubu (n=10), Levamizol (7.5 mg/kg, sc) grubu (n=10), çörek otu (2.5 g/kg,
diyet) grubu (n=10), Levamizol ve çörek otunun birlikte uygulandığı (7.5 mg/kg Levamizol+
2.5 g/kg çörek otu) grup (n=10) olmak üzere 4 gruptan oluşmaktadır. Çalışma gruplarından
uygulama öncesinde (0. saat) ve uygulamadan sonra 24. ve 48. saatlerde, kontrol grubundan
ise 0. ve 48. saatlerde toplanan kan örneklerinde serum eser element düzeyleri (Cr, Cu, Fe,
Mg, Mn, Se, Zn) İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda ICP-OES
cihazında analiz edilmiştir. Çalışma gruplarının kontrolle istatistiksel karşılaştırmalarında
ANOVA, kendi içerisinde zamana göre karşılaştırılmasında Tekrarlayan Ölçüm Analizi;
kontrol

grubunun

kendi

içerisindeki

karşılaştırılmasında

Mann-Whitney

U

Testi

kullanılmıştır. Kontrol grubu ile çalışma gruplarının 0. saat karşılaştırılmasında çalışma
gruplarının Mn, Cu, Mg, Se ve Zn düzeylerinde anlamlı azalma, Fe düzeylerinde anlamlı
artma; 48. saat karşılaştırılmasında Levamizol ve çörek otu gruplarının Zn düzeylerinde ve
Levamizol grubu Mn düzeyinde kontrole göre anlamlı azalma (p<0.05); çörek otu grubunun
24. saat Mg düzeyinde diğer gruplara göre anlamlı (p<0.05) artma; çörek otu grubunun 48.
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saat Mg ve Se düzeylerinde 0. ve 24. saat düzeylerine göre anlamlı artma; Levamizol
grubunun 24. ve 48. saat Se düzeylerinde 0. saate göre anlamlı artma saptanmıştır.
Sonuç olarak; Çörek otunun eser element düzeylerindeki ve Levamizol’ün özellikle Se
düzeyindeki anlamlı artışlar Levamizol ve çörek otunun birlikte uygulanmasının veteriner
hekimlikte hayvan sağlığı açısından önemini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Koyun, eser element, levamizol, çörek otu

Abstract
Levamisole is, generally used as an anthelmintic in cattle, sheep, goats, pigs and chickens, an
immunostimulant. Nigella sativa L. (NS) seeds have some pharmacological effects such as,
antioxidant, anti-bacterial, anti-inflammatory and strengthening the immune system. We
aimed to investigate the possible effects of Levamisole and NS which are used separately and
combined in sheep on trace element levels. The average 1 years old total 40 curly sheep breed
grown in IU Veterinary Medicine Research and Application Farm were included the study.
The study consists of 4 groups as control group (n=10), Levamisole (7.5 mg/kg, sc) group
(n=10), NS (2.5 g/kg, diet) group (n=10), Levamisole and NS group (7.5 mg/kg, sc + 2.5
g/kg, diet; respectively) (n=10). Blood samples were collected prior to application (0th hour)
and at 24th and 48th hours after application from study groups and at 0th and 48th hours from
control group and trace element levels (Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, S, Zn) in serum samples were
analyzed in I.U. Medical Faculty, Department of Biophysics in ICP-OES. ANOVA was used
for statically comparison of the study groups with the control group, Repeated Measurement
Analysis was used for comparison of the study groups according to the time in themselves and
Mann-Whitney U Test was used for comparison in control group. The comparison of the
control with the study groups at 0th hours showed that Mn, Cu, Mg, Se and Zn levels belong
to study groups were increased significantly, Fe levels were decreased significantly. In
comparison of the control group with the study group at 48 hours, Zn levels of Levamisole
and NS groups, in addition that Mn levels of Levamisole group were significantly decreased
(p<0.05). 24th hours Mg levels was statistically increased (p<0.05) in NS group compared to
the other groups. In NS group, 48th hours Mg and Se levels were significantly increased
compared to the 0th and 24th hours levels. In Levamisole group, 24th and 48th hours Se levels
were increased significantly compared to the 0th hour level.
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As a result, significant increases in levels of trace elements of NS and especially in Se levels
of Levamisole show the importance of concomitant administration of Levamisole and NS for
animal health in veterinary medical.
Key words: Sheep, trace element, levamisole, Nigella Sativa L.
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P22
Sigara İçiminin Ateroskleroz’a Olan Etkilerinin Araştırılması
The Research into the Effects of Smoking on Arteriosclerosis
Tammam Sipahi1, Muhammet Bektaş2, Ayhan Ünlü1, Metin Budak1, Saniye Şen3, Sedat
Üstündağ3, A. Muzaffer Demir4, Erkan Narlı3
1

Biyofizik AD, 3 İç Hastalıkları AD Nefroloji Bilim Dalı,4İç Hastalıkları AD Hematoloji
Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
2

Biyofizik AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Özet
Sigara, başta solunum sistemi olmak üzere birçok organ kanserlerine ve ateroskleroza bağlı
değişik organlarda hastalıklara yol açmaktadır. Sigara, içindeki insektisitler, toksik maddeler,
bazı eser elementlerin direk etkisi ve yol açtığı metabolik, biyokimyasal bozukluklarla
aterosklerozu hızlandırmaktadır. Sigaranın yol açtığı oksidatif stres ateroskleroz gelişiminde
önemli rol almaktadır. Oksidatif strese bağlı radikal oksitatif ürünler antioksidan enzimlerin
kullanımı arttırarak azalmasına yol açmaktadır. Bu enzimlerin azalmasının damar duvarındaki
mitokondrial DNA harabiyetine ilişkisinin ateroskleroz ve organ hasarlarıyla önemli rol aldığı
düşünülmektedir. Çalışmaya, yaş aralığı 18-55 yıl, vücut kitle indeksi (VKİ) 18,5-35 kg/m²
arası olan 200 sigara içen 75 içmeyen toplam 275 sağlıklı erkek alınmıştır. Sigara içen ve
içmeyen gruplar kendi aralarında laboratuar kan sonuçları olarak karşılaştırma sonucunda
açlık kan şekeri (AKŞ) (P=0,003), Albumin (P=0,02), Kreatin (P=0,02) ve Demir (P=0,021)
sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sigara içmeyen (grup 1), <10 yıl (grup2), 10-19
yıl (grup3) ve =>20-30 yıl (grup 4) sigara içenler olarak ayrılmış olan 4 grup arasında
karşılaştırmalar yapıldı. AKŞ (P=0,01), Total Kolestrol (P=0,019), Fibrinojen (P=0,000),
HsCRP (P=0,002) ve Demir (P=0,013) parametreleri arasında grupların kendi aralarında
yapılmış olan karşılaştırmalarda bu parametreler istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Tam kan
sayımı verileri sigara içen ve içmeyen şeklinde karşılaştırıldı. Lökosit (P=0,000) ve ortalama
eritrosit volümü (P=0,000) sonuçlarına istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Tam
kan sayım verileri yine sigara içim yıllarına göre 4 ayrı grupta incelendiğinde, yine Lökosit
sayısı (P=0,000) ve ortalama eritrosit volümlerinde (P=0,000) grupların kendi içlerinde
karşılaştırılmaları sonucu istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edildi. Sigara içen ve
içmeyen gruplar bakır düzeyleri olarak incelendiğinde her iki grup arasında istatistik bir
farklılık bulundu (P=0,047). Çalışmaya alınan tüm gruplarda ACE gen polimorfizminde
yapılan frekans analizlerinde bir anlamlılık bulunamadı. Çalışmamız sonucunda sağlık sorunu
tanımlamayan, bilinen kronik hastalığı olmayan, ilaç kullanmayan erkeklerde sigaranın
sistemik ve vasküler bozukluklara sebep olduğunu, bu bozulmanın kısa süre ve yoğunlukta
sigara içimiyle anlamlı oranda tespit edilemediğini, orta süre ve yoğunlukta sigara içimiyle
hasarın ortaya çıkmaya başladığını, uzun süre ve yoğunlukta hasarın belirgin şekilde
saptandığını ortaya koymuştur.
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Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, genetik polimofizm, sigara içimi, eser element

Abstract
Smoking leads to cancer in many organs, especially including the respiratory system and also
diseases in various organs connected to arteriosclerosis. Smoking accelerates atherosclerosis
through the direct effects of its ingredients such as insecticides, toxic substances and some
trace elements; and also through metabolic and biochemical disorders caused by these
ingredients just mentioned. Oxidative stress caused by smoking plays an important role in the
development of arteriosclerosis. Radical oxidative products depending on oxidative stress lead
to the reduction of antioxidant enzymes by increasing the use of these enzymes. As a result of
the reduction of antioxidant enzymes, mitochondrial DNA damage occurs in the vessel wall.
It is thought that the damage occurring in the vessel wall is directly related to arteriosclerosis
and organ damage. This study includes 200 smokers, 75 non-smokers as a total of 275 healthy
men with age range between 18 and 55, with body mass index of 18,5-35 kg/m2. The blood
results of smokers and nonsmokers were compared with each other in the laboratory.
According to the comparison, the results of fasting blood glucose (FBG) (P=0,003), albumin
(P=0,02), creatine (P=0,02) and iron (P=0,021) were found statistically meaningful. The same
comparison was made into four different groups as follows Group-1 including nonsmokers,
Group-2 including smokers < 10 years, Group-3 including smokers between 10 and 19 years,
Group-4 including between 20 and 30 years. According to the comparison among four groups,
the results of FBG (P=0,01), total cholesterol (P=0,019), fibrinogen (P=0,000), HsCRP
(P=0,002) and iron (P=0,013) were statistically significant. The data of complete blood count
was compared between the groups of smokers and nonsmokers. The results of leukocyte
(P=0,000) and mean corpuscular volume (P=0,000) were found meaningful. When the data of
complete blood count was analyzed among the four different groups separated according to
their smoking years, the results of leukocyte (P=0,000) and mean corpuscular volume
(P=0,000) were found significantly. When copper levels were examined in the groups of
smokers and nonsmokers, the results were found meaningful (P=0,047). In this study ACE
gene polymorphism was studied in all groups, but no significant result was found. As a result
of this study, smoking has caused systemic and vascular disorders among the men who has
undefined health problems, no known chronic disease and does not use medicine. These
disorders have not determined in a short time and the intensity of smoking; the occurring of
the disorders has been observed in a medium-term and intensity of smoking; the damage has
been significantly determined in a long-term and intensity of smoking.

Key words: Arteriosclerosis, genetic polymorphism, smoking, trace element
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P23
Yaşlanmaya Bağlı Olarak Kalbin Elektriksel Aktivitesinde Gözlenen Değişmelerin
İyonik Temelleri
Ionic Basis of Aging Related Altered Electrical Activity of the Heart
Yusuf Olğar, Erkan Tuncay, Belma Turan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Ankara, Türkiye
Özet
Bireylerde normal yaşlanma sürecinde kalp dokusunda fokal kollajen birikimine bağlı olarak
gelişen sertleşme sistolik ve diyastolik fonksiyonların bozulmasına neden olurken hücre
düzeyinde ise kardiyomiyosit sayısında azalmaya ve Ca+2 homeostazında bozulmaya neden
olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca kalbin elektriksel aktivitesinde (EKG) önemli değişmelerin
gözlendiği klinik bulgularla gösterilmektedir. Bunlara paralel olarak, deneysel hayvan
çalışmalarında, kalbin farklı bölgelerden kaydedilen aksiyon potansiyeli parametrelerinde
önemli değişmeler gözlenmiştir. Bunlar arasında en önemli değişme aksiyon potansiyeli
süresinde gözlenen uzamalardır. Diğer yandan, aksiyon potansiyeli süresindeki uzamanın hem
hücrelerde uyarılabilirliğin değişmesine, hem de aritmilerin oluşma olasılığının artırmasına
neden olduğu da çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu nedenlerle bu çalışmada, yaşlanmaya
bağlı olarak aksiyon potansiyeli süresinde gözlenen uzamanın altında yatan nedenler arasında
bulunan ve en önemli iyonik mekanizmalardan olan hücre içi Ca+2 değişimleri ile voltaj-kapılı
K+-kanal akımları incelenmiştir.
Enzimatik yöntemle taze olarak izole edilen kardiyomiyositler (3- ve 12-aylık Wistar türü
sıçanlar) kullanılmış olup, aksiyon potansiyelleri patch-clamp tekniğinin akım-klampi altında,
K+-akımları patch-clamp tekniğinin voltaj-klampi altında tüm-hücre modu kullanılarak, hücre
içi Ca+2 değişimleri ise Fura-2AM floresans boya kullanılarak mikrospektroflometre ile
ölçülmüştür.
12-aylık sıçan kardiyomiyositlerinde ölçülen aksiyon potansiyeli süresinin 3-aylıklara göre
önemli derecede uzadığı (p<0,05), ve sıklıkla ard-potansiyellerin oluştuğu gözlenmiştir.
Ayrıca, içeri-doğrultucu K+-kanal akımları yoğunluğunun yaşlanmaya bağlı olarak azaldığı,
bu azalmanın dışarı-doğru geçici K+-kanal akımlarında da gerçekleştiği gözlenmiştir. Bunlara
ek olarak, yaşlanmayla birlikte hem bazal hücreiçi Ca+2 seviyesinin arttığı, hem de elektriksel
uyarı altında ölçülen geçici Ca+2 değişimlerinin genliği azalırken floresansın sönme süresinde
yavaşlamanın gerçekleştiği görülmüştür.
Tüm bu değişimler birlikte değerlendirildiğinde, bu çalışmanın sonuçları, bireylerde
yaşlanmaya bağlı olarak gözlenen kalp fonksiyon bozukluğunda ve kalp aritmisinde, temel
olarak aksiyon potansiyeli süresindeki uzamanın, çeşitli K+-kanal akımlarındaki azalmaların
ve hücreiçi Ca2+ regülasyonundaki değişmelerin rol oynayabileceğini işaret etmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, aksiyon potansiyeli, aritmi, K+-kanal akımları

Abstract
Accumulating clinical and experimental data from human and animal subjects have shown
that aging cause structural, functional and ionic remodelling such as Ca2+ disturbance and
myocyte loss attributed to systolic and diastolic dysfunctions in myocardium. In additon, it is
also shown that transmural action potential waveform exhibits different characteristics in aged
heart. Prolongation of the action potential duration is the most accentuated mechanism in the
heart. This age-dependent changes leads to a prominent decline in excitability, which may
prone the older people to arrhythmias. Due to ionic distrubutions are the main culprits of this
changes we aimed to characterize age dependent Ca2+ handling and voltage gated K channels.
In this study 3 and 12 months old Wistar rats were used. All records measured from the
freshly isolated ventricular myocytes of rat heart. In order to record Ca2+ transients, cells were
loaded with Ca2+ indicator dye Fura 2-AM and spectrophotometrically calculated fluorescent
ratio (F340/F380) used as intracellular free Ca2+ changes. Action potential and K+ currents were
obtained with whole cell configuration current and voltage clamping modes, respectively. Our
results exhibits that action potential lengthened in aged myocytes. We also observed frequent
afterdepolarizations in aged myocytes. Amplitude of Ca2+ transients markedly diminished
accompanying with slower kinetics in aged myocytes when compared to young myocytes. In
addition, total K+ currents (inward, outward) significantly decreased in advancing age.
Taken together, these electrophysiological findings implicating that observing Ca2+
dyshandling and reduction of K+ current are the most likely mechanisms of prolongation of
action potential in senescent myocardium.

Key words: Aging, action potential, arrhythmia, K+ currents.
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P24
Metotreksat Kaynaklı Böbrek Epitel Hücre Hasarında Östrojen Reseptörlerinin
Koruyucu Rolü
Protective Role of Estrogen Receptors on Methotrexate-Induced Apoptosis of Renal
Epithelium Cells
Akif Hakan Kurt1, Fulsen Bozkuş2, Tufan Mert3, Nuray Üremiş4
1

Farmakoloji AD, 2 Göğüs Hastalıkları AD,3Biyofizik AD,4Biyokimya AD, Kahramanmaraş

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye
Özet
Metotreksat (MTX) kanser ve romatolojik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. MTX’ın kullanımındaki kısıtlamalardan en önemlisi nefrotoksisitedir.
Klinik olarak kadınlar kronik böbrek hastalıklarına karşı daha az hassastırlar; ancak,
östrojenin renal protektif etkisinin altında yatan mekanizmalar henüz tam olarak
açıklanamamıştır. Bu çalışmada MTX kaynaklı böbrek epitel hücre hasarında östrojen
reseptörlerinin muhtemel koruyucu rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Renal proksimal
tübüler epitel hücreler (RPTEC) Lonza firmasından temin edilmiştir. Hücreler MTX (10-5 M)
ile hem tek başına hem de dişilik hormonu 10-7 M 17β-estradiol, östrojen reseptör alfa (ERα)
agonisti PPT, östrojen reseptör beta (ERβ) agonisti DPN ve G proteini ile kenetli östrojen
reseptör 1 (GPER1) agonisti G1’in kombinasyonlarıyla inkübe edilmiştir. Hücre canlılığı
MTT testi ile tespit edilmiştir. İnterlökin-1β (IL-1β) ve intelökin-6 (IL-6) seviyeleri ELISA
ticari kitleri ile incelenmiştir. MTX ile 48 saatlik inkübasyonun sonunda hücre canlılığında
istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görülmüştür. MTX ile 17β-estradiol, DPN, PPT ve
G1’in inkübasyonları sonucunda ise hücre ölümleri engellenmiştir. MTX, hücrelerde IL-1β ve
IL-6 seviyelerini önemli şekilde artırmıştır. Buna karşın PPT ve G1, MTX’ın sebep olduğu
IL-1β ve IL-6 seviyelerinde ki artışı önemli derecede azaltmıştır. ERβ agonisti PPT ve
GPER1 agonisti G1 uygulaması proinflamatuar sitokinlerin üretimini azaltarak MTX ile
indüklenen böbrek epitel hücre ölümünü azaltabilir.
*Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2013/6-35M) tarafından
desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek, epitel, hücre hasarı, metotreksat, östrojen
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Abstract
Methotrexate (MTX) is used in the treatment of cancer and rheumatic diseases. Since more
than 90% of MTX is excreted via the kidneys, nephrotoxicity is one of the most important
reasons restricting the use of this drug. Clinically, females are less susceptible to progression
of chronic kidney disease; however, the mechanisms underlying the renal protective effect of
estrogen receptor stimulation have yet to be clarified. The present work aimed to evaluate
possible protective role of estrogen on the MTX-induced cell death in renal epithelial cells.
Renal proximal tubular epithelial cells (RPTEC) were obtained from Lonza Corporation.
Cells were incubated with MTX (10-5 M), either alone or in combination with 10-7 M 17βestradiol, DPN, PPT or G1. Cell viability was then determined by MTT assays. Interleukin-1β
(IL-1β) and interleukin-6 (IL-6) were measured in RPTEC. After 48 hour incubation with
MTX the number of viable cells was decreased by comparison with control cells. This cell
death was prevented by co-incubating the cells with 17β-estradiol, DPN, PPT and G1.
Additionally, the results indicated that methotrexate significantly induced IL-1β and IL-6 in
cells. In contrast, PPT and G1 significantly prevented effects of methotrexate via increased
IL-1β and IL-6. MTX induces cell death in RPTEC. Cell death can be prevented by coincubating with PPT and G1. In addition, administration of PPT and G1 suppressed the
increased level of interleukin (IL)-1β, and IL-6.

Key words: Kidney, epithelial, cell damage, methotrexate, estrogen
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P25
L-NAME İndüklü Hipertansif Sıçan Kardiyomiyositlerinde Meydana Gelen Kontraktil
Değişiklikler ve Mg+2 Tedavisinin Bu Değişiklikler Üzerine Etkileri
Long Term Treatment of L-NAME Induced Hypertensive Rats with Magnesium and
Contractile Remodeling of Cardiac Myocytes
Nihal Öztürk, Yusuf Olğar, Semir Özdemir
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Antalya, Türkiye
Özet
Hipertansiyon, kardiyak hipertrofi ve kalp yetmezliği gelişiminde majör risk faktörlerinden
birisidir ve bu süreçlerin gelişiminde Mg+2’un önemli olduğu iddia edilmektedir. Bu
çalışmada L-NAME kullanılarak oluşturulan hipertansiyon modelinde kardiyak miyositlerde
meydana gelen elektrofizyolojik değişiklikler belirlenerek, hücre içi serbest Mg+2
seviyelerinin bu değişikliklerle olan ilişkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Hipertansiyon ve MgO tedavisi uygulanan hipertansiyon gruplarına 40 mg/kg dozunda LNAME 6 hafta boyunca içme suyu ile verilirken, Mg+2 tedavisi alan gruplar aynı zaman
periyodunda 1 g/kg dozunda MgO içeren yem ile beslenmiştir. L-NAME uygulaması ile
yükselen kan basıncı değerleri MgO tedavisi ile kontrol seviyelerine dönmüştür ve
hipertansiyona sekonder olarak gelişen hipertrofi önlenmiştir. Hipertansif sıçan ventrikül
miyositlerinde azalan hücre içi serbest Mg+2 seviyeleri, 6 haftalık MgO tedavisi ile normal
seviyelere dönmüştür. Hipertansiyonun kardiyomiyositlerde fraksiyonel kısalma miktarını
anlamlı seviyede azalttığı, kasılma kinetiklerinde yavaşlamaya sebep olduğu, Ca+2
transientlerinin genliklerinde anlamlı bir değişiklik oluşturmamasına karşılık, zaman sabitinin
uzamasına neden olduğu görülmüştür. Altı haftalık MgO tedavisi hipertansiyona bağlı olarak
meydana gelen kasılma bozukluğunu düzeltmiştir. Hipertansiyonda meydana gelen
intrasellüler serbest Mg+2 seviyesindeki azalma L-tipi Ca+2 akımları, SR Ca+2 içeriği ve NCX
aktivitesi üzerinde önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır. Ayrıca hipertansif sıçan
kalplerinde görülen oksidatif stres artışının MgO tedavisi ile düzeldiği belirlenmiştir. Özetle,
Mg+2’un hipertansiyona bağlı olarak sıçan ventriküler miyositlerinin elektriksel ve mekanik
aktivitesinde meydana gelen değişikliklerde etkili olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar
hipertansif sıçanlardaki Mg+2 eksikliğinin oksidatif stres artışına ve kardiyak fonksiyon
bozukluklarına neden olduğunu, MgO tedavisinin ise antioksidan yolakları aktive ederek
hipertansiyona bağlı değişiklikleri düzelttiğini göstermektedir. Sonuç olarak, çalışmamızda
Mg2+ dengesindeki değişimlerin kronik kalp hastalıklarının patofizyolojisine katkıda bulunan
önemli faktörlerden biri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, L-NAME, Mg+2, kasılma, ROS
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Abstract
Hypertension is one of the major risk factors of cardiac hypertrophy and heart failure and
Mg2+ is suggested to be a contributing factor in the progression of these diseases. In this
study, we aimed to unravel the electrophysiological changes produced in the cardiac myocytes
and to establish the relationship between intracellular free Mg2+ levels with these changes in
L-NAME induced hypertension model. Hypertension was induced by administration of 40
mg/kg of L-NAME in drink water for six weeks, while MgO treated rats fed with a diet
supplemented with 1 g/kg of MgO. Elevated blood pressure was reversed to control levels
with MgO treatment, thereby cardiac hypertrophy developing secondary to hypertension was
prevented. Cytosolic free Mg2+ levels of ventricular myocytes were significantly decreased
with hypertension and MgO treatment restored these changes to control levels. Hypertension
significantly decreased the fractional shortening with slowing of contraction kinetics and
elicited prolonged Ca2+ transient decay time, despite unchanged Ca2+ transient amplitudes in
left ventricular myocytes. Thus 6 week MgO treatment was capable of restoring hypertensioninduced contractile dysfunction in ventricular myocytes. On the other hand, hypertension
dependent decrement in intracellular Mg2+ level did not result in a significant change in Ltype Ca2+ currents, SR Ca2+ content and NCX activity. Moreover, hypertension mediated
increase in oxidative stress mitigated with MgO treatment. In summary, it is likely that Mg2+
affects electrical and mechanical changes observed in hypertensive rat ventricular myocytes.
Accordingly hypertension induced Mg2+ deficiency leads to upregulated oxidative stress and
functional abnormalities in myocardium while MgO treatment ameliorates that
electropyhsiological changes via activation of enzyme-linked antioxidant mechanisms. As a
result, changes in intracellular Mg2+ balance may contribute to the pathophysiology of chronic
heart diseases.

Key words: Hypertension, L-NAME, Mg2+, contraction, ROS
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P26
ZIP7/ZnT7 Taşıyıcı Sisteminin Sarkoplazmik Retikuluma Lokalizasyonunun ve
Endoplazmik Retikulum Stresi ile İlişkisinin Gösterilmesi
A Counter-Transporter ZIP7/ZnT7 System Localized to The Sarco(Endo)Plasmic Reticulum
Mediates Endoplasmic Reticulum Stress
Ayşegül Toy, Erkan Tuncay, Zeynep Tokcaer-Keskin, Kamil Can Akçalı, Belma Turan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Ankara, Türkiye
Özet
Çinko iyonu (Zn2+) fizyolojik koşullarda hücre büyümesi, çoğalması ve yaşaması için çok
önemlidir. Bunlara ek olarak son çalışmalar bu iyonun çeşitli hücre tiplerinde çok sayıda
hücreiçi sinyal iletiminde önemli bir ikincil haberci olarak görev yaptığını işaret etmektedir.
Diğer yandan, bu iyonun hem eksikliği hem de fazlalığı hücrelerde büyüme eksikliği, çeşitli
metabolik bozukluklar ve özellikle kardiyomiyositlerde uyarılma-kasılma çiftleniminde
fonksiyon bozukluğu gibi çok önemli hasarlara yol açabilmektedir. Sarko(endo)plazmik
retikulum ([S(E)R]) fonksiyonu da dahil normal bir hücre fonksiyonu için hücre içi Zn2+
değişimleri temel olarak çeşitli Zn2+–taşıyıcıları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunlardan
hücre içine taşıyıcılara ZIP’ler ve hücre dışına taşıyıcılara ise ZnT’ler adı verilmektedir.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kalp dokusunda ZIP7 ve ZnT7’lerin protein ekspresyon
seviyeleri gösterilmiş olmasına karşın bunların lokalizasyonu ve hücresel fonksiyonlardaki
rolleri henüz gösterilmemiştir. Bu çalışmada, sıçan kalbinden taze olarak izole edilen
kardiyositlerde (primer kültürlerinde) ZIP7 ve ZnT7’nin [S(E)R]’daki lokalizasyonları ile ER
stres üzerindeki (örneğin hiperglisemi altında) olası rollerinin gösterilmesi hedeflenmiştir.
Konfokal ile yapılan incelemelerde (immünofloresans görüntüleme), bir ko-tranporter gibi
çalışan ZIP7/ZnT7 sisteminin [S(E)R]’da lokalize oldukları bir ER stres şaperon proteini olan
GRP78 aracılığıyla (bu proteinlerin antikorları kullanılarak) gösterilmiştir. Bu taşıyıcıların
protein ekspresyon seviyelerinin Western blot ile yapılan analizlerle, hiperglisemik
kardiyomiyositlerde ZIP7 seviyesinin artarken ZnT7 seviyesinin azalmasının, hücre içi Zn 2+
artışını ve [S(E)R] Zn2+ azalışına bağlı ER stres gelişmesini desteklediği gösterilmiştir.
Ayrıca, artan hücre içi Zn2+ seviyesinin apoptoza neden olarak hücre fonksiyonunun
bozulmasına da neden olabildiği gösterilmiştir.
Bu çalışmanın sonuçları, hem hücre içi serbest Zn2+ seviyesinin hem de [S(E)R] Zn2+
seviyesinin normal bir kardiyomiyosit fonksiyonu için çok önemli olduğunu ve bu
regülasyonun [S(E)R] üzerine lokalize olan ZIP7/ZnT7 gibi bir ko-taşıyıcı ile sağlandığını
göstermiştir. Böylece bu çalışma sonuçları ile, literatürde ilk kez olmak üzere Zn 2+
regülasyonundan sorumlu olası yeni bir ko-taşıyıcının varlığı yanında, diyabet gibi
patolojilerde fonksiyonlarının değişmesinde hücre içi Ca2+ regülasyonuna paralel olarak Zn2+
regülasyonun da önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Çinko taşıyıcıları, sitozolik çinko iyonu, sarkoplazmik retikulum,
konfokal mikroskop görüntülemesi, endoplazmik retikulum stresi.

Abstract
Cytosolic Zn2+ changes are primarily coordinated by Zn2+-transporters to proper cell-function
including sarco(endo)plasmic reticulum [S(E)R]. Since expressions but not locations of ZIP7
and ZnT7 have been shown in mammalian heart tissue, we hypothesized that Zn2+ may be
transported into cytosol by ZIP7 and vise versa with ZnT7, while acting as a countertransporter localized on S(E)R, they may be responsible for cytosolic/S(E)R Zn2+ homeostasis
in cardiomyocytes under physiological conditions. We also wanted to test whether disruption
of this transporter-Zn2+ axis leads to Zn2+ dyshomeostasis in cardiomyocytes under
hyperglycemia via S(E)R stress.
A putative counter-transporter ZIP7/ZnT7 system and an ER chaperone GRP78 localized to
S(E)R in cardiomyocytes were quantified by immunofluorescence imaging and their protein
expression levels were determined by Western-blotting. In cardiomyocytes isolated either
from streptozotocin-induced diabetic or normal rats, protein expression level of ZIP7
increased while the ZnT7 level decreased under both chronic and acute hyperglycemia,
parallel to increased levels of ER chaperones and cytosolic Zn2+. The caffeine response
experiments support the existence of S(E)R as an intracellular Zn2+ pool. Additionally, our
biochemical data have shown that ZIP7/ZnT7 counter-transporter is responsible for apoptotic
status of cardiomyocytes via its controlling role on both cytosolic and S(E)R Zn 2+
homeostasis.
These findings indicate for the first time that Zn2+ homeostasis occurs via a ZIP7/ZnT7
counter-transporter system alongside important contribution of cardiac Ca2+ release channels,
RyR2, which is localized to S(E)R, and plays a vital role in the proper S(E)R function in
cardiomyocytes, particularly in diabetic cardiomyopathy.

Key words: Zinc-transporters, cytosolic zinc, diabetes, endoplasmic reticulum stress,
sarcoplasmic reticulum.
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P27
İnsan Kolon Kanseri Hücre Dizinlerinde Metilen Mavisi Aracılı Sonodinamik Terapinin
Etkinliği
Efficacy of Methylene Blue Mediated Sonodynamic Therapy in Human Colon Cancer Cell
Line
Mehran Aksel1,2, E. Cem Köken1,2, Özlem Bozkurt1,2, M. Dinçer Bilgin1,2
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Özet
Sonodinamik terapi, sonosensitif bir ajanın ultrases ile aktifleşerek tümör hücrelerinde
apoptoz ve nekroz oluşturması prensibine dayanan ve fotodinamik terapiden türetilmiş bir
tedavi yöntemidir. Sonodinamik terapi, fotodinamik terapiye benzer özellikler göstermenin
yanı sıra fotodinamik terapiden bazı farklı yanları da bulunmaktadır. Fotodinamik terapinin
etki mekanizmasında başlıca singlet oksijen oluşumu (tip II fotosensitizasyon) yer alırken,
sonodinamik terapide ise singlet oksijen yanı sıra özellikle hidrojen radikallerinin oluşması
(tip I fotosensitizasyon) daha ön planda olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte ultrasesin
ışığa oranla dokularda derine nüfuz ederek daha az enerjiyle ajanları aktifleştirebilmesi bu
terapinin fotodinamik terapiden daha etkin olduğunu düşündürmekte ve son yıllarda yapılan
araştırmalarla birlikte daha çok önem kazandığını göstermektedir. Sonodinamik terapinin
kolon kanserindeki etkinliğini ölçmek amacıyla bu çalışmada insan kolon kanseri hücre
dizinlerinde (HT-29) metilen mavisi aracılığıyla gerçekleştirilen sonodinamik terapinin
sitotoksik etkisi incelenmiştir. Hücreler metilen mavisi ile inkübe edildikten sonra 15 saniye
süreyle 0.1 W/cm2 şiddetteki ultrasese maruz bırakılmıştır. Sonodinamik terapiden 24 saat
sonra hücre canlılığı MTT testi ile incelenmiştir. Apoptoz ise Hoechst33258 ve propidium
iyodid boyaları kullanılarak floresans mikroskop ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
metilen mavisi aracılığıyla gerçekleştirilen sonodinamik terapinin kolon kanser hücrelerinde
apoptotik yollarla hücre canlılığında bir azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak,
metilen mavisi ile uygulanan sonodinamik terapinin kolon kanseri tedavisi için potansiyel bir
tedavi yöntemi olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sonodinamik terapi, kolon kanseri, HT-29 hücre dizini, metilen mavisi.
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Abstract
Sonodynamic therapy which is derived from photodynamic therapy is based on the principle
of using ultrasound to activate sensitizers and eventually causing apoptosis and necrosis in
cancer cells. Although sonodynamic therapy has similar features with photodynamic therapy,
it shows different characteristics from photodynamic therapy. While singlet oxygen (type I
photosensitization) is the major agent responsible for the photodynamic mechanism, singlet
oxygen as well as in particular the formation of hydrogen radicals (type I photosensitization)
is considered to be more prominent for sonodynamic therapy mechanism. In addition, as
ultrasound penetrates deeper into the tissues, focuses energy into small volumes and activates
sensitizers more easily than light, sonodynamic therapy can be accepted to be more effective
than photodynamic therapy and is gaining more importance in research. In order to determine
the efficacy of sonodynamic therapy in colon cancer, in this study the cytotoxic effect of the
methylene blue mediated sonodynamic therapy was investigated in human colon cancer cell
line. The cells were incubated with methylene blue and exposed to ultrasound with an
intensity of 0.1 W/cm2 for 15 s. The toxicity was investigated 24 h after sonodynamic therapy
using MTT assay. Apoptosis was analyzed using fluorescent microscopy with Hoechst33258
and propidiumiodide staining. The results revealed that methylene blue mediated
sonodynamic therapy led to a decrease in cell viability in colon cancer cells by the activation
of apoptotic pathways. This result indicates that methylene blue mediated sonodynamic
therapy might be a potential therapeutic strategy for colon cancer.

Key words: Sonodynamic therapy, colon cancer, HT-29 cell line, methylene blue.
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P28
Deneysel Diyabetik Nöropatide 20 (S) Ginsenozit Rg3 Tedavisinin Olası Nöroprotektif
Etkileri
The Possible Neuroprotective Effects of 20(S)-Ginsenoside Rg3 Treatment in Experimental
Diabetic Neuropathy
Serap Oktay 1, Özlem Bozkurt 1,2, Mehran Aksel1,2, M. Dinçer Bilgin1,2
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Özet
Diyabetli hastanın yaşam kalitesini ve mortalitesini etkileyen en önemli kronik komplikasyon
olan diyabetik nöropatinin henüz bilinen etkili bir tedavisi yoktur. Kan glikoz düzeyinin iyi
kontrolü diyabetik nöropatinin oluşum riskini azaltan tek yoldur. Ginseng antidiyabetik, antiinflamatuvar, antioksidan ve antiapoptotik etkilere sahip bir bitkisel ajandır. Bu çalışmada,
ginseng saponinin aktif bileşeni olan 20(S)-ginsenozit Rg3‘ün (20(S)-Rg3), deneysel
diyabetik nöropatide olası nöroprotektif etkilerinin incelenmesi amaçlamaktadır.
Çalışmada, yetişkin erkek Wistar sıçanlar (n=18) rastgele olarak kontrol, diyabetik ve 20(S)Rg3 ile tedavi edilen diyabetik olarak üç gruba ayrılmıştır. Diyabet intraperitonal tek doz
streptozotosin (STZ) enjeksiyonuyla (50 mg/kg) oluşturulmuş ve STZ enjeksiyonundan 3 gün
sonra hiperglisemi (>300 mg/dl) olan denekler diyabetik olarak belirlenmiştir. Tedavi
grubuna 5 hafta süreyle her gün 5mg/kg 20(S)-Rg3 oral gavaj yoluyla verilirken diğer
deneklere serum fizyolojik verilmiştir. Vücut ağırlığı günlük takip edilmiştir. Nosiseptif
değişiklikleri belirlemek için tedavinin üçüncü ve dördüncü haftalarında tail flick ve hot plate
testleri yapılmıştır. Her iki siyatik sinirden sinir iletim hızı ve distal latanslar tedavi sonunda
elektrobiyofiziksel ölçümlerle belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlar, STZ ile oluşturulan diyabetin vücut ağırlığında azalmaya neden
olduğunu, 20(S)-Rg3 tedavisinin ise bu azalmaları düzelttiğini göstermiştir. Ginsenozit
tedavisinin anlamlı olarak kan glukoz düzeyini azalttığı saptanmıştır. Ayrıca, 20(S)-Rg3 ile
tedavi edilen diyabetik sıçanlarda hem tail flick hem de hot plate latanslarının anlamlı olarak
azalması, ajanın nosiseptif davranışa karşı koruyuculuğunu göstermektedir. Diyabetik
sıçanlarda hem distal latansta hem de sinir iletim hızında kontrol grubuna göre anlamlı bir
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azalma gözlenmiştir (p<0.001). Bununla birlikte 20(S)-Rg3 tedavisiyle distal latans ve sinir
iletim hızı değerlerinin kontrol grubu değerlerine yaklaştığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu
bulgular 20(S)-Rg3 tedavisinin diyabetik nöropatide olası nöroprotektif etkisi olduğunu
belirtmektedir.
Anahtar Kelimeler: 20(S)-Ginsenozit Rg3, diyabetik nöropati, sinir iletim hızı, hot plate
testi, tail flick testi

Abstract
Diabetic neuropathy, the most important chronic complication of diabetes, affects the
patient’s life quality and mortality and it does not have a known effective treatment. The
control of blood glucose levels is the only way of reducing the risk of developing diabetic
neuropathy. Ginseng has antidiabetic, anti-inflammatory, antioxidant, and antiapoptotic
activities. 20(S)-ginsenoside Rg3 (20(S)-Rg3), an active ingredient of ginseng saponins, has
been reported to enhance insulin secretion in pancreatic beta cells and to have protective
effects on diabetic renal damage. This study aims to evaluate the neuroprotective effects of
20(S)-Rg3 on experimental diabetic neuropathy.
In the study, adult male Wistar rats (n=18) were randomly assigned for control, untreated
diabetic and 20(S)-Rg3 treated diabetic groups. Diabetes was induced by a single
intraperitoneal injection of STZ (50 mg/kg), and 3 days after the STZ injection diabetes was
assigned by the presence of hyperglycemia (>300 mg/dl). Rats in 20(S)-Rg3 treated group
received a 5mg/kg/day dose of 20(S)-Rg3 by oral gavage for 5 weeks. Body weights were
monitored daily. Tail flick and hot plate tests were conducted to record nociceptive changes at
3rd and 4th week. At the end of the treatment, nerve conduction velocities (NCV) and distal
latencies were determined in both sciatic nerves via electrophysiological measurements.
The results revealed that STZ-induced diabetes caused a decrease in body weight while 20(S)Rg3 treatment restored this decrement. Moreover, ginsenoside treatment significantly reduced
plasma glucose levels. Also 20(S)-Rg3 treatment decreased both tail flick and hot plate
latencies significantly in diabetic rats, revealing its protection against nociceptive behavior.
Diabetic rats showed a significant decrease (p<0.001) in nerve conduction velocities and
distal latencies as compared to the control rats. However, nerve conduction velocities and
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distal latencies were improved by the treatment of 20(S)-Rg3. In conclusion, these findings
highlighted the possible neuroprotective effects of 20(S)-Rg3 treatment on diabetic
neuropathy.

Key words: 20(S)-Ginsenoside Rg3, diabetic neuropathy, nerve conduction velocity, hot
plate test, tail flick test.
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P29
Pelvik Lenf Düğümü Metastazlarinin Spektroskopik Yöntemle Tespiti
Detection of Pelvic Lymph Node Metastasis by Spectroscopic Technique
Tuba Denkçeken1, Murat Canpolat2, İbrahim Başsorgun3, Mehmet Baykara4
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Özet
Elastik Işık Saçılım Spektroskopi (EISS) sistemi ex-vivo olarak kanserli dokuların tespitinde
biyomedikal araç olarak kullanılmaktadır. Sunulan çalışmada Temel Bileşenler Analizi (TBA)
ve Doğrusal Ayırım Analizi (DAA) ile pelvik lenf düğümü metastazlarının tespiti
amaçlanmıştır. 10 prostat kanserli hastada, 450-750 nm dalga boyu aralığında toplam 83
reaktif lenf düğümü ve 12 metastatik lenf düğümü örneklerinde çalışılmıştır. EISSS spektrum
verileri histopatoloji sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Ayırım performansı değerlendirmesi
Receiver Operating Characteristic (ROC) eğrisi ile yapılmıştır. Ayırım skoruna bağlı olarak
yapılan sınıflandırma sonucunda metastatik ve reaktif lenf nodu ayırımı 100% duyarlılık ve
96.4% seçicilik ile hesaplanmıştır. Bu çalışma sonucunda EISS sisteminin lenf düğümü
metastazı tespitinde in-vivo olarak kullanılabilme ve operasyon süresince de frozen patolojide
yüksek duyarlılık ve seçicilikle kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Spektral veri, temel bileşenler analizi, veri indirgeme

Abstract
Elastic light single-scattering spectroscopy system (ELSSS) is a biomedical tool which is used
for detection of cancerous tissues ex-vivo. In the present study, we aimed to detect metastasis
in the pelvic lymph node by using combination of Principal Components Analysis (PCA) and
Linear Discriminant Analysis (LDA). Single-scattering spectra in the 450-750 nm wavelength
regions were obtained from the total of 83 reactive lymph node and 12 metastatic lymph node
samples from 10 prostatic cancer patients. The ELSSS spectral data were compared against
the “gold standard” histopathology results. Receiver Operating Characteristic (ROC) curve
analysis was employed for differentiating performance. The classification based on
discriminant score provided sensitivity of 100% and specificity of 96.4%, in differentiating
non-metastatic (reactive) from metastatic pelvic lymph nodes. In this study, it was shown that
ELSSS system can accurately distinguish reactive and metastatic pelvic lymph nodes of
prostate cancer with high sensitivity and specificity. It can be concluded that diagnostic
accuracy of ELSSS system allows detecting metastatic tissues during operation and frozen
section room.

Key Words: Spectral data, principal component analysis, data reduction
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P30
Diyabetik Siçanlarda Renin-Angiyotensin Blokajinin Böbrek Dokusundaki Oksidatif
Stres ve Element Seviyelerine Etkisi
Effect of Renin-Anigiotensin System Blockage on Oxidative Stress and Element Levels in the
Kidney of Diabetic Rats
Derviş Özçelik1, Matem Tunçdemir2
1
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Özet
Diyabete bağlı olarak artan oksidatif stres ve bozulan element hemostazının diyabetik
nefropatinin gelişmesinde önemli bir etkisinin olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda STZdiyabetik sıçanlarda Angiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACEİ) olan perindopril
uygulaması ile Renin-Angiyotensin Sistem (RAS) blokajının böbrek dokusu oksidatif stres
ve element seviyeleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmamız, 24 adet Wistar albino türü erkek sıçanlardan oluşturulan 3 grupta yapıldı.
Grup I; sağlıklı kontrol, Grup II; STZ-diyabetik (60 mg/kg, i.p, tek doz) ve Grup III; STZ+
perindropril (6 mg/kg/gün). Dört haftalık deney süresi
sonunda grupların böbrek
dokularındaki element (Zn, Cu, Fe ve Mg) konsantrasyonları ile lipid peroksidasyon (MDA),
antioksidan enzim superoksid dismutaz (SOD) ve non-enzimatik antioksidan glutatyon (GSH)
seviyeleri ölçüldü.
Böbrek doku örneklerinin biokimyasal analizlerinde, diyabetik grubta ölçülen MDA
seviyesinde kontrollere kıyasla artma (p<0.001), SOD aktivitesi ile GSH konsantrasyonunda
ise anlamlı azalma (p<0.01) tespit edildi. Diyabetik sıçanların böbrek dokularında Fe ve Cu
konsantrasyonlarının kontrollere kıyasla anlamlı olarak artmış (p<0.05, p<0.01), Zn ve Mg
seviyelerinin anlamlı olarak azalmış (p<0.01) olduğu saptandı.Bununla birlikte perindopril
uygulanan diyabetik grubun böbrek dokularında STZ-diyabetik gruba kıyasla MDA
seviyesinde azalma (p<0.01), SOD ve GSH seviyelerinde ise anlamlı bir artma (p<0.05)
olduğu bulundu. STZ-diyabetik gruba kıyasla perindopril uygulanan diyabetik grubun böbrek
doku Zn ve Mg düzeylerinde anlamlı bir artma (p<0.01; p<0,05), Cu ve Fe seviyelerinde ise
anlamlı (p<0.01;p<0.05) bir azalma olduğu tespit edildi.
Sonuç olarak; deneysel STZ-diyabet modelinde Renin-Angiyotensin Sistem (RAS) blokajının,
diyabete bağlı Zn, Mg, Cu ve Fe homeostazını düzenlemesi
ile birlikte lipid
peroksidasyonunu azaltmasına bağlı olarak diyabetik nefropatinin önlenmesi üzerine olumlu
etkilerinin olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik nefropati, ACE inhibitör, oksidatif stres, eser element
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Abstract
In diabetes, increased oxidative stress and impaired trace element metabolism have an
important role in the pathogenesis of diabetic nephropathy. The present study was, therefore,
designed to investigate the possible regulatory effects of renin-anigiotensin system blockage,
by the angiotensin-converting enzyme inhibitor(ACEI), perindopril, on oxidative stress and
element levels in the kidneys of streptozotocin-induced diabetic rats.
Twenty-four Wistar albino male rats were equally divided into three groups. The first group
was used as a control. The second group was made diabetic using a single dose of
intraperitoneal STZ. STZ-diabetic rats that treated with the perindopril, an ACEI, (6mg/kg
b.w/day) formed the third groups. At the end of a four-week experimental period, it was
measured element levels, the ion concentrations of Zn, Cu, Fe and Mg and
malondialdehyde(MDA) levels as well as the activity of antioxidant enzymes, superoxide
dismutase(SOD) and non-enzymatic antioxidant glutathione(GSH) levels in kidney tissues of
the rats.
Biochemical analysis of kidneys revealed a marked increase in oxidative stress demonstrated
by significantly increased(p<0.001) MDA content and significantly decreased SOD activities
and GSH levels( p<0.01) in diabetic rats' kidneys. In the kidneys of the diabetic rats, the
mean levels of Fe and Cu were found significantly higher(p<0.01,p<0.001respectively) in
comparison to the control, whereas the mean levels of Zn and Mg were significantly lower
(p<0.01) than in the control rats.The treatment of perindopril resulted in a significantly
decrease of renal MDA(p<0.01) and significantly elevated renal GSH levels (p<0.05) and
significantly increased renal SOD activity(p<0.05) as compared to the STZ-diabetic
group.The concentrations of Zn and Mg in the kidneys of the diabetic rats that were treated
with perindopril were found to be significantly higher (p<0.05,p<0.01respectively) than in the
untreated STZ-diabetic rats, while Cu and Fe concentrations were significantly lower
(p<0.01,p<0.05respectively).
Finally, the present results suggest that modulation of Zn, Mg, Cu and Fe, by ReninAnigiotensin System Blockage, may be beneficial in reducing lipid peroxidation and
increasing antioxidants levels in diabetic rats' kidneys.

Key words: Diabetic nephropathy, ACE inhbitor, oxidative stress, trace elements.
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P31
Sıçanlarda, GH Uygulaması ve Yüzme Egzersizinin Kemik Mineral İçeriği ve Kas
Kitlesine Etkisi
Effects of Growth Hormone and exercise on Bone Mineral Content and Bone Minaral Dansity
in Rats
Orkide Palabıyık1, Pınar Tayfur2, Gülay Durmuş Altun3
1
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Türkiye

Özet
GH (Growth hormon-Büyüme hormonu) uygulaması vücut geliştirenler ve atletler tarafından
kas gücünü ve kitlesini arttırmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu çalışmada sıçanlarda GH
uygulaması ve egzersizin kemik mineral içeriği ve kas kitlesine etkisi araştırıldı. Sekiz
haftalık Sprague-Dawley erkek sıçan, kontrol (K; n=9), yüzme egzersizi (YE; n=8), Growth
hormon (GH;n=9) ve GH-yüzme egzersizi (GH-YE; n=9) olarak dört gruba ayrıldı. Yüzme
egzersizi grubunda yer alan sıçanlara vücut ağırlıklarının %5’i ağırlığında kuyruk dambılı
takılarak, 8 hafta süresince haftada 5 gün 60 dakika yüzme egzersizi uygulandı. GH
uygulaması, GH ve GH-YE gruplarındaki hayvanlara 8 hafta/5 gün tek doz 0.3 mg/kg
supkutan olarak uygulandı. Programının sonunda, iki enerjili x-ray absorbsiyometri (DXA)
kullanılarak tüm vücut kemik mineral miktarı (BMC), kemik mineral yoğunluğu (BMD), kas
kitlesi (LM) ve yağ miktarı (%fat) ölçümleri yapıldı. Bu çalışmada çoklu grup analizi
nonparametrik Kruskal-Wallis test ve ikili grup karşılaştırmaları Mann-Whitney testi
kullanılarak yapıldı. Grupların tüm vücut ağırlıkları çalışma başlangıcında benzerlik
gösterirken çalışma sonunda farklılık göstermekteydi (p: 0.003). En yüksek ağırlık ve yağ
oranı beklendiği gibi kontrol grubunda saptandı (307±17 g; %11.8±4.4). BMC ortalama
değerleri GH ve GH ile birlikte egzersiz yapan gruplarda Kontrol ve sadece Egzersiz yapan
gruplara oranla daha düşük olarak saptandı (p:0.001). Bu çalışmada sekiz haftalık yoğun
egzersiz ile birlikte veya tek başına GH uygulamasının deneklerin kas kitlesine bir katkı
sağlamadığı gibi kemik mineral yapılanmasında da olumsuz etki gösterdiği saptanmıştır.
Genel kanının aksine bu deneysel sette GH kas kitlesini artırmamış sadece yağ dokusunda
kısmi bir azalmaya sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Büyüme hormonu, yüzme egzersizi, kemik mineral miktarı, kemik
mineral yoğunluğu, kas kitlesi
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Abstract
GH (Growth Hormone) supplementation is used by bodybuilders and athletes to increase
muscle strength and mass. In this study, effect of GH application and swimming exercise on
the bone mineral content and lean mass was investigated. 8-week old Sprague-Dawley rats
were divided into four groups as control (K; n=9), swimming exercise (SE; n=8), Growth
Hormone (GH;n=9) and GH-swimming exercise (GH-SE; n=9). Rats in swimming exercise
were equipped with tail dumbbells weighing 5% of their body weights and swimming
exercise was practiced 60 minutes per day, 5 days in a week. GH was applied subcutaneously
to the animals in GH and GH-SE groups for 8 weeks/5days as single-dose 0.3 mg/kg . At the
end of the experiment, full body bone mineral content (BMC), bone mineral density (BMD),
lean mass (LM) and fat (%fat) measurements were performed using Dual-energy X-ray
absorptiometry. In this study, the multiple group analysis was conducted using nonparametric
Kruskal-Wallis test and the double group comparison was conducted using Mann-Whitney
test. While the full body weights of the groups were similar at the beginning of the study, they
differed at the end (p: 0.003). As expected, the highest final weight and fat ratio was found in
the control groups (307±17 g; %11.8±4.4). Average values of BMC of GH and GH + exercise
groups were found to be lower than those of only exercise groups (p:0.001). In this study,
suplementation of GH, together with eight-week intense exercise or alone, was found to not
only have no effect on the lean mass but also have a negative effect on bone mineral content.
On the contrary to the common opinion, GH did not increase lean mass, but caused only a
partial decrease in adipose tissue.

Key words: Growth hormone, swiming exercise, bone mineral content, bone minaral density,
lean mass
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P32
Lipopolisakkarit
Enjeksiyonuyla
Oluşturulan
Hipotermi
Sırasında
Sıçan
Hipokampüsündeki Moleküler Değişikliklerin Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FTIR)
Spektroskopisi ile İncelenmesi
The Investigation of the Molecular Changes During LPS-Induced Hypothermia on
Hippocampus Using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy in Rats
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Özet
Organizma, immunolojik veya infeksiyöz bir tehdit algıladığında, sistemik inflamatuvar yanıt
olarak bilinen bir süreç geliştirir. Bu süreç non-spesifik ancak adaptif niteliktedir. Fakat,
uygun bir şekilde sonlandırılmazsa maladaptif bir karakter kazanır ve bir çok klinik
patolojinin oluşumundan sorumlu hale gelebilir. Sistemik inflamasyonun modellenmesi için
sıklıkla, gram negatif bakteri duvarının bir komponenti olan lipopolisakkarit (LPS) kullanılır.
Daha önceki çalışmalarımızda, rodentlerde LPS enjeksiyonundan sonra nöronal eksitabilitenin
değiştiği ve nöbetlere karşı yatkınlığın arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, bu hipereksitabilitenin
LPS tarafından indüklenen termoregülatuvar yanıtlarla ilişkili olduğu gözlenmiştir. Nöronal
hipereksitabilitenin özellikle hipotermik yanıtın başlangıç döneminde arttığı gösterilmiştir [1].
Bu nedenle, çalışmamızda, hipotermik yanıt sırasında nöronal eksitabiliteyi kontrol eden
önemli nöroanatomik alanlardan biri olan hipokampüste oluşan moleküler değişiklikleri
Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FTIR) spektroskopisiyle incelemeyi amaçladık. Erişkin Wistar
albino erkek sıçanların vücut sıcaklığı radyotelemetrik yöntemle kaydedildi. İntraperitonal
olarak
LPS (E. coli O111:B4, 250 μg/kg) uygulanan sıçanların vücut sıcaklığı 0.5ºC
düşmeye başladığında, hayvanlar dekapite edilerek hipokampüsleri çıkarıldı ve FTIR
spektroskopisi ile incelendi. Sonuçlar, hipoterminin başlangıcında hipokampüsteki lipit ve
protein miktarının önemli bir düzeyde arttığını, lipit/protein oranının ise önemli bir düzeyde
azaldığını göstermiştir. Ayrıca, lipit düzeninin azaldığı ve lipit dinamiğinin arttığı da tespit
edilmiştir. Proteinlerin yapısında ve konformasyonunda da bazı değişiklikler oluşmuştur. Bu
bulgular, sıçanlarda sistemik inflamasyon sırasında nöronal eksitabilitenin arttığı dönemde
hipokampüste moleküllerin kompozisyonunda, yapısında ve dinamiğinde önemli değişiklikler
oluştuğunu göstermiştir.
Bu çalışma, Tübitak (114S848) tarafından desteklenmiştir.
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(FTIR) spektroskopisi.
Abstract
Organism develops a process which is known as systemic inflammatory response when it
detects an immunological or infectious threat. This is a non-specific process but has an
adaptive value. However, if it is not terminated properly, it may gain maladaptive
characteristics which presumably cause many clinical pathological conditions.
Lipopolysaccharide (LPS), a component of the outer cell wall of gram-negative bacteria, is
used frequently for the development of animal model of systemic inflammation. We have
previously reported that neuronal excitability changes after LPS administration in rodents
with a tendency to seizures. We have also observed that this hyperexcitability is related to
thermoregulatory responses induced by LPS. More specifically the neuronal hyperexcitability
occurs at the initial phase of the hypothermic response [1]. Fort his reason, in this study, we
aimed to investigate the molecular alterations in the hippocampus, which is one of the
important neuroanatomical regions controlling the neuronal excitability during hypothermic
response, using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectrscopy. The body temperature of
adult male Wistar albino rats were recorded by radiotelemetry. LPS (E. coli O111:B4, 250
μg/kg) was injected intraperitoneally. When the body temperature of rats began to decrease
0.5ºC, the animals were decapitated and the hippocampi were dissected and investigated by
FTIR spectroscopy. The results revealed that the amounts of lipids and proteins increased
significantly meanwhile the ratio of lipid/protein decreased significantly in the hippocampus
during the initial phase of hypothermia. Furthermore, a decrease in lipid order and an increase
in lipid dynamics were observed. In addition, some alterations were detected in the structures
and conformations of proteins. These results show that some important changes occur in the
compositions, structures and dynamics of the molecules in the hippocampus during the
systemic inflammation when neuronal excitability increases.

Supported by TUBITAK (114S848).
[1]Akarsu ES, Mamuk S (2012), Epilepsy Research, 100, 20-26.

Key words: Systemic inflammation, brain, hippocampus, Fourier Transform Infrared (FTIR)
Spectroscopy.
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P33
Anne Karnında Radyo Frekans Radyasyona Maruziyet ile Tetiklenen Nörodejeneratif
Değişimler ve Apoptoz
Neurodegenerative Changes and Apoptosis Induced by Intrauterine Exposure of
Radiofrequency Radiation
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Özet
Radyo frekans radyasyonun (RFR) anne karnından itibaren, süregelen gelişimsel çocukluk
dönemleri üzerindeki olumsuz sağlık etkileri, bilimsel olarak öngörülen bir konudur. Bu
çalışmada; GSM benzeri, 1800 MHz frekanslı cep telefonu sinyallerinin, anne karnında ve
doğum sonrası süreçte bu alanlara maruz kalan bir aylık Yeni Zelanda Beyaz tavşanlarının
beyin dokularında oksidatif DNA hasarı ve lipid peroksidasyon oluşumunun yanı sıra
apoptotik hücre oluşumu üzerindeki etkileri de histopatolojik ve immünohistokimyasal
metodlar kullanarak araştırılmıştır. Oksidatif DNA hasarı ve lipid peroksidasyon seviyeleri
sırasıyla 8-OHdG ve MDA seviyeleri ölçülerek incelenmiştir. Histopatolojik değişimler
hematoksilen ve eosin (HE) boyaması kullanılarak gözlemlenmiştir.
Hem erkek hem de dişi yavrular için RFR’na hem intrauterin (doğum öncesi) ve hem de
ekstrauterin (doğum sonrası) dönemlerde maruz kalan grupların 8-OHdG seviyeleri; RFR’na
anne karnında maruz kalmayan yavrular ve bir aylık erişkinliğe ulaştıktan sonra maruz kalan
yavrularla karşılaştırıldığında artış (p<0.05) göstermiştir. MDA sonuçları erkek ve dişi
tavşanlarda farklılık göstermiştir. Erkek yavrular için sadece intrauterin maruz kalma önemli
ölçüde MDA seviyesinde artışa sebep olurken, tüm dişi yavru grupları arasında herhangi bir
fark gözlenmemiştir (p>0.05). HE boyama; sadece intrauterin maruz kalan dişi tavşanların ve
sadece ekstrauterin maruz kalan erkek tavşanların beyin dokularında, nöral nekrobiyozda hafif
düzeyde lezyonların ortaya çıktığını göstermiştir. Sadece intrauterin dönemde maruz kalan
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tavşanların ve aynı zamanda hem intrauterin hem de ekstrauterin dönemde maruz kalan
grubun beyin dokularında gliyozis hafif düzeyde pozitiftir. Ancak, tüm grupların beyin
dokularında TUNEL sonuçlarında pozitif bir değişim olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Radyofrekans radyasyon, apoptosis, DNA hasarı, histopatolojik
değişimler, TUNEL

Abstract
Adverse health effects of Radiofrequency Radiation (RFR) on the ongoing developmental
stages of children from conception to childhood are scientifically anticipated subject. This
study was performed to identify the effects of GSM modulated mobile phone like signal in
1,800 MHz frequency on oxidative DNA damage and lipid peroxidation beside the apoptotic
cell formation, using histopathological and immunohistochemical methods, in the brain tissue
of 1-month-old male and female New Zealand White rabbits that were exposed to these fields
at their mother’s womb and after birth. Oxidative DNA damage and lipid peroxidation levels
were investigated by measuring the 8-OHdG and MDA levels respectively. Histopathological
changes were observed using by Hematoxylin and eosin (HE) staining.
For both male and female infants; 8-OHdG levels increased in the group exposed to RFR in
both intrauterine and extrauterine periods compared to the infants in non-exposed group and
the ones exposed to when they reached one month of age (p<0.05). MDA results were
different for male and female rabbits. There was no difference between all female infant
groups (p>0.05), while only intrauterine exposure significantly causes MDA level increase for
the male infants. HE staining revealed mild lessions in neuronal necrobiosis in brain tissues of
female rabbits that had only intaruterine exposure and male rabbits had only extrauterine
exposure. Gliosis were mildly positive in brain tissues of rabbits that are exposed only
intrauterine period, also the group exposed both intrauterine and extrauterine periods.
However, there was no TUNEL positivity in the brain tissues of neither group.

Key words: Radiofrequency radiation, apoptosis, DNA damage, histopathological changes,
TUNEL
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P34
Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerin Sinyal Özellikleri
Signal Properties of Vestibular Evoked Myogenic Potentials
Saliha Kurt 1, M. Akif Dündar2, Barkın İlhan1
1

Biyofizik AD, 2 Kulak Burun Boğaz AD, N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye

Özet
Günümüzde klinikte tanı için kullanılan Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (VEMP:
“Vestibular Evoked Myogenic Potential”) testi, kulağa verilen şiddetli bir işitsel uyaran
vasıtasıyla periferik vestibüler uç organların uyarılması ve boyun kaslarında bir
elektromiyografik yanıt oluşturulması prensibine dayanan elektrofizyolojik bir testtir. İşitsel
uyaran standart protokolde 500 Hz’lik tone-burst özelliğindedir; kulaklık vasıtasıyla deneğe
sırasıyla sağ ve sol kulak için uygulanarak kasılı haldeki ipsilateral SCM
(Sternokleidomastoid) kasının elektromiyografik aktivitesi kaydedilir. Klinikte sakkülün ve
inferior-vestibüler sinirin santral bağlantılarının işlevselliğinin değerlendirilmesi için
kullanılır. Öyle ki, işitsel uyaran verildikten yaklaşık 13-23 ms sonra ortaya çıkan VEMP
yanıtı, sinyal özellikleri bakımından Ménière ve Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
(BPPV) gibi vestibüler sistem hastalıklarında farklılıklar göstermektedir.
Bu çalışmamızda, herhangi bir otolojik ve odyolojik şikayeti bulunmayan 23-37 yaş
aralığında 7 gönüllü bireyden (5E, 2K) alınan toplam 14 VEMP kaydında, genel ortalama
olarak ilk pozitif ve negatif tepe değer latansları (P13 ve N23) sol ve sağ kulak için sırasıyla
16.2±1.13 ms, 26.2±1.52 ve 17.0±1.56 ms, 28.6±1.84, tepeden-tepeye genlikler ise sol ve sağ
kulak için, 57.3±9.70 ve 37.1±9.70 uV olarak belirlenmiş, bu parametrelerin hiçbirinde
anlamlı düzeyde bir lateralite farkı bulunmamıştır (p>0.05).
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında VEMP’in biyofiziksel parametrelerinin
laboratuar normallerinin oluşturulması ve popülasyon içindeki olası lateralite özelliklerinin
belirlenmesinin amaçlandığı çalışmamız, farklı hastalık gruplarının tanılandırılmasına yönelik
gelecekteki çalışmalarımıza bir temel teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vestibüler, sakkül, sternokleidomastoid, VEMP
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Abstract
Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP) Test, actually used in clinics for diagnosis, is
an electrophysiological test based on stimulation of the vestibular end organs by a maximal
auditory stimulus presented to one ear to generate and record an electromyographic response
at neck muscles. The auditory stimulus used in standard protocol, a 500 Hz tone-burst, is
presented individually to left and right ear via headphones in order to record the resultant
electromyographic activity of the already-contracted sternocleidomastoid muscle. VEMP is
used in clinical practice for assessing the functionality of central connections from saccule
and inferior-vestibular nerve. VEMP response is characteristically observed at around 13-23
ms after auditory stimulus presentation and manifests differences in terms of signal properties
in vestibular system abnormalities such as Ménière and Benign Paroxysmal Positional Vertigo
(BPPV).
In this study based on over 14 VEMP recordings from 7 volunteered subjects (5M, 2F, 23-37
age interval) not having any otological or audiological pathologies, positive and negative peak
latencies (P13 and N23) were found for left and right ears as 16.2±1.13 ms, 26.2±1.52 and
17.0±1.56 ms, 28.6±1.84, and peak-to-peak amplitudes for left and right ears as 57.3±9.70 ve
37.1±9.70 uV. No statistical difference was observed in terms of laterality for the studied
parameters (p>0.05).
Our study, which was designed to create laboratory normals of biophysical parameters for
VEMP within Otolaryngology Head and Neck Surgery department of N.E.U. Meram Medical
Faculty and to determine possible laterality differences in the population, will form a basis
for our future studies aiming the diagnostics of different patient groups.

Key words: Vestibular, saccule, sternocleidomastoid, VEMP
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P35
Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanların İnsan Kalbi Üzerindeki Akut Etkisi
Acute Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Fields on Human Heart
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Özet
Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanların (ELF-MF) kardiyovasküler sistem üzerindeki
akut ve kronik etkileri konusunda yapılan bazı araştırmalarda ELF-MF’nin kalp atım hızı
(KAH) ve kalp atım hızı değişkenliği (KHD) üzerinde bir etkisinin olmadığı, diğerlerinde ise
ciddi bir takım etkilerin var olduğu ileri sürülmektedir. Dolayısıyla, ELF-MF’nin
kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisi hakkında henüz bir fikir birliği sağlanmamıştır. Bu
çalışmadaki amacımız 50 Hz, 30 µT’lık ELF-MF’nin insan kalbi üzerindeki akut etkisini kalp
atım hızı değişkenliği ve elektrodermal aktivite (EDA) üzerinden değerlendirmektir.
Araştırmaya herhangi bir kardiyolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan, 20-45 yaş aralığında
10 erkek gönüllü dahil edildi. Gönüllülerden ahşap malzemeden yapılmış bir sedyeye sırt üstü
uzanmaları istendi. Bu pozisyonda iken gönüllülerin sol el orta parmağına bir
fotopletismografi sensörü takılarak KAH kaydedildi. EDA ölçümü ise yine aynı elin 2. ve 4.
parmaklarının birinci boğumlarına birer gümüş-gümüş klorür elektrot yapıştırılarak
gerçekleştirildi. Bu işlemlerden sonra gönüllülerin uzandığı sedye gönüllülerin kalp bölgesini
kapsayacak şekilde Helmholtz bobin sisteminin tam ortasına gelecek şekilde bobinin içine
yerleştirildi. Araştırmanın ilk aşamasında ELF-MF’ye maruz bırakılmadan gönüllülerin KAH,
KHD ve EDA ölçümleri 5 dk. boyunca kaydedildi. Bu aşmadan sonra gönüllüler 10 dk
boyunca Helmholtz bobin sistemi ile oluşturulan 50 Hz, 30 µT’lık ELF-MF’ye maruz
bırakılarak KAH, KHD ve EDA kayıtları gerçekleştirildi.
Kalbin ELF-MF’ye maruziyeti sonucunda KAH, KHD ve EDA değerlerinin istatistiksel
olarak anlamlı derece değiştiği görülmüştür. EDA’da maruziyet sonrasında % 6,6’lık bir artışa
gözlenirken, KAH’de ise % 5.1’lik bir azalma görülmüştür (p< 0.05). KHD zaman düzlemi
parametrelerine bakıldığında, RR aralıkları standart sapmasında (SDNN) ve RR aralıkları
farkının karesinin ortalamasının karekökünde (RMSSD) istatistiksel olarak anlamlı bir artış
görülmüştür. KHD spektral analizlerine bakıldığında, çok düşük frekans (VLF), düşük frekans
(LF) ve yüksek frekans (HF) bantlarında anlamlı derecede bir artış söz konusuyken (p< 0.05),
LF/HF oranında ise anlamlı derece bir düşüş gözlenmiştir (p< 0.05).
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Araştırma sonuçları göstermiştir ki kalbin ELF-MF’ye kısa süreli maruziyeti sonucunda
kardiyovasküler otonomik sinir sistemi kalbin çalışmasını regüle etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanlar, kalp atım hızı
değişkenliği, elektrodermal aktivite
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Abstract
Having investigated publications related to acute and chronic effects of extremely low
frequency electromagnetic fields (ELF-MF) on cardiovascular system; it has been suggested
that while there is no effect of ELF-EMF on heart rate (HR) and heart rate variability (HRV)
in some studies, there is a number of effects in others. Therefore concerned studies have
shown that there is no consensus about the effects of ELF-EMF on HRV. In this study our
aim is to evaluate the acute effects of 50 Hz 30 µT ELF-EMF on human heart using HRV and
electrodermal activity (EDA) parameters.
Ten healthy male volunteers in the 20-45 age range with no cardiological and neurological
disorders were enrolled to the study. HR is recorded with attaching a fotopletismograf to a
finger of left hands of participants. EDA measurement is performed bonding silver-silver
Acute Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Fields on Human Heart EDA, HR and
HRV measurents, volunteers placed into helmhotz coils to expose ELF-EMF. In the first
phase of the study during a 5 minutes period EDA, HR and HRV parameters of the volunteers
were recorded without any exposure of ELF MF. Following that phase during a 10 minutes
period the volunteers were exposed to 50 Hz, 30 µT ELF-MF and EDA, HR and HRV records
were performed.
The results have shown that EDA, HR and HRV parameters were changed statistically
significant as a result of exposure of heart to ELF-MF. While there is a 6.6% increase in Acute
Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Fields on Human Heart EDA, there is a 5.1%
Acute Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Fields on Human Heart statistically
significant increase in SDNN (Standard Deviation of N-N) and RMSSD (Root Mean Square
of Successive Differences of N-N) was observed. Due to spectral analysis of HRV, there was
a statistically significant increase in VLF (Very Low Frequency), LF (Low Frequency) and
HF (High Frequency) bands (p< 0.05) on the contrary there was a statistically significant
decrease in LF/HF ratio (p< 0.05).
As to our preleminar results, the cardiovascular autonomic nervous system regulates heart
function as a result of acute exposure to ELF-MF.

Key words: Extremely low frequency electromagnetic fields, heart rate variability,
electrodermal activity.
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P36
Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanların İnsan Otonom Sinir Sistemi Üzerindeki Etkisi
The Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Fields on Human Autonomic Nervous System
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Özet
Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanların (ELF-MF) otonom sinir sistemi üzerindeki
etkisi günümüzde hala tartışılmaktadır. Merkezi sinir sistemi üzerinde ELF-MF’nin etkilerini
araştıran bir kısım çalışmada, ELF-MF’nin otonom sinir sistemlerini uyararak otonomik
regülasyonu bozduğunu ileri sürülürken, diğer çalışmalarda ELF-MF’nin sinir sistemi
üzerinde bir etkisinin bulunmadığı bildirilmiştir. Dolayısıyla ELF-MF’nin otonom sinir
sistemi üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya koyacak yeni araştırmalar yapmak bu
konudaki soru işaretlerini gidermek bakımında gereklidir. Bu çalışmadaki amacımız 50 Hz,
30 µT’lık ELF-MF’nin insan kafa bölgesine uygulanarak otonom sinir sistemi
regülasyonunun nasıl etkilediğini belirlemektir.
Araştırmaya 20-35 yaş aralığında 15 sağlıklı erkek gönüllü dahil edildi. Gönüllülerden ahşap
malzemeden yapılmış bir sedyeye sırt üstü uzanmaları istendi. Bu pozisyonda iken
gönüllülerin sol el orta parmağına bir fotopletismografi sensörü takılarak atım hızı (KAH)
kaydedildi. Elektrodermal aktivite (EDA) ölçümü ise yine aynı elin 2. ve 4. parmaklarının
birinci boğumlarına birer gümüş-gümüş klorür elektrot yapıştırılarak gerçekleştirildi. Bu
işlemlerden sonra gönüllülerin uzandığı sedye gönüllülerin sadece kafa bölgesini kapsayacak
şekilde Helmholtz bobin sisteminin tam ortasına gelecek şekilde bobinin içine yerleştirildi.
Araştırmanın ilk aşamasında ELF-MF’ye maruziyeti olmadan gönüllülerin KAH, KHD ve
EDA ölçümleri 5 dk. boyunca kaydedildi. Bu aşmadan sonra gönüllüler 10 dk boyunca
Helmholtz bobin sistemi ile oluşturulan 50 Hz, 30 µT’lık ELF-MF’ye maruz bırakılarak
KAH, KHD ve EDA kayıtları gerçekleştirildi.
Kafa bölgesinin ELF-MF’ye maruziyeti sonucunda KAH, KHD ve EDA değerlerinin
istatistiksel olarak anlamlı derece değiştiği görülmüştür. EDA’da maruziyet sonrasında %
11.5’lık bir artışa gözlenirken, KAH’de ise % 3.1’lik bir azalma görülmüştür (p<0.05). KHD
zaman düzlemi parametrelerine bakıldığında, RR aralıkları standart sapmasında (SDNN) ve
RR aralıkları farkının karesinin ortalamasının karekökünde (RMSSD) istatistiksel olarak
anlamlı bir artış görülmüştür. KHD spektral analizlerine bakıldığında, çok düşük frekans
(VLF), düşük frekans (LF) ve yüksek frekans (HF) bantlarında anlamlı derecede bir artış söz
görülürken (p< 0.05), LF/HF oranında ise anlamlı derece bir düşüş gözlenmiştir (p< 0.05).
Araştırma sonuçlarına göre kafa bölgesinin ELF-MF’ye maruziyeti otonom sinir sistemini
etkilemektedir. ELF-MF maruziyeti parasempatik sinir sitemini sempatik sinir sistemine göre
önemli derece etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanlar, kalp atım hızı
değişkenliği, elektrodermal aktivite
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Abstract
The literature has controversial results about the effect of extremely low frequency magnetic
fields (ELF-MF) on autonomic nervous system (ANS). While some of its claimed that the
ELF-MF disrupts the autonomic nervous system by stimulating sympathetic and
parasympathetic nervous systems, effectiveness of ELF-EMF has been reported by the others.
Due to contraversial results in the literature, well planned studies are needed to reveal effects
of ELF-EMF on autonomic nervous system. In this study, our aim was to reveal the effect of
50 Hz, 30 µT ELF-MF on autonomic nervous system regulation when applied to human head
level.
15 healthy male volunteers in the 20-35 age range were enrolled to the study. Subsequently a
fotopletismograf was attached to the middle finger of the left hand and heart rate (HR) was
recorded. Electrodermal activity (EDA) measurement was performed bonding silver-silver
chloride to the first knuckle of second and fourth fingers of the same hand. Volunteers
positioned in to Helmhotz coil in lateral position and head of volunteers exposed to ELFEMF. In the first phase, EDA, HR and heart rate variability (HRV) parameters of the
volunteers were recorded without any exposure of VLF-MF in 5 minutes periods. In second
phase, the volunteers were exposed to 50 Hz, 30 µT ELF-MF and EDA, HR and HRV data
were collected for 10 minutes.
Our results have shown that, HR, HRV and EDA parameter were changed statistically
significant manner. As to our results, 11.5% increase in EDA, 3.1% decrease of HR (p<0.05)
after exposure were detected. Considering time domain HRV parameters, a statistically
significant increase in SDNN (Standart Deviation of N-N) and RMSSD (Root Mean Square of
Successive Differences of N-N) was observed. Analysing spectral analysis of HRV, there was
a statistically significant increase in ELF (Extremely Low Frequency), LF (Low Frequency)
and HF (High Frequency) bands (p< 0.05) on the contrary there was a statistically significant
decrease in LF/HF ratio (p< 0.05).
As a result of exposure of ELF-MF to head level, parasympathetic nervous system activation
increased significantly compared to the sympathetic nervous system.
Key words: Extremely low frequency electromagnetic fields, heart rate variability,
electrodermal activity.
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P37
DOKSORUBİSİN İLE OLUŞTURULAN HÜCRE HASARINDA MELATONİNİN
KORUYUCU ETKİSİ
The Protective Effect of Melatonin Against to Cytotoxicity-Induced Be Adriamycin
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Özet
Doksorubisin (D) yumuşak doku kanserlerinde yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Fakat kalp,
karaciğer gibi kanser olmayan dokular üzerinde D' nin toksik etkisi vardır. İstenilmeyen bu
yan etkinin tedavisi hala tam olarak bulunamamıştır. Fakat bu toksik etkilerin oksidatif stres
ve mitokondri fonksiyon bozukluğu ile ilişkili olabileceği savunulmaktadır. Melatonin (M)
antioksidan ve antiapoptotik etkisi olduğu belirtilmiştir. Çalışmanın amacı; D kaynaklı hücre
hasarında, melatoninin antiapoptotik etki mekanizmasını araştırmaktadır. Çalışmamızda NIH
3T3 fibroblast hücre hattı kullanıldı. Kontrol, Melatonin (M), D, M+D olmak üzere dört grup
oluşturuldu. D 2,6 µM; M ise 1 µM dozlarında yirmi dört saat inkübe edildi. M+D grubuna
ilaçlar aynı anda verildi. Kontrol grubuna ise aynı miktarda besi yeri ile uygulandı. Yirmi
dört saatin sonunda, proteinler izole edildi. Sitokrom-c, apoptozis uyarıcı faktör (AIF), ERK
½ protein miktarlarına bakıldı. Total oksidan (TOS) ve antioksidan (TAS) ölçümleri yapıldı.
TAS ve TOS değerlerinden oksidatif stres indeksi (OSI) hesaplandı. D, TOS miktarlarını
artırarak OSI’ nin artışına neden oldu (kontrol grubuna göre p<0,05). D ile M birlikte
verilmesi durumunda TOS miktarı azalarak, OSI’ nin düşmesine neden oldu. ADR sitokrom-c
ve AIF’ in protein miktarlarını artırarak apoptozise neden olurken, M+D grubunda sitokrom-c
ve AIF protein miktarları azaldı. ERK1/2 protein miktarları D’ nin etkisiyle azalırken, M+D
grubunda protein miktarında artma oldu. Oksidatif stres kaynaklı apoptozis ile hücre kayıpları
D’nin hücre toksisitesi mekanizmasında önemli bir aracıdır ve M ile birlikte D verilmesi
durumunda bu değişiklikler azalır. Sonuç olarak; yumuşak doku kanseri bulunan kişilerin
tedavilerinde melatoninin aday bir terapötik bir ajan olabileceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, apoptoz, melatonin, oksidatif stres
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Abstract
Doxorubicin (Dox) is one of the effectively used anticancer drugs in a clinic for solid tissue
cancer patient’s treatment. However it has some side effects on noncancerous tissues, such as
heart, liver. The therapy of its undesirable actions on noncancerous tissues is still a mystery.
However, its cytotoxicity might relate to increase in reactive oxidant status (ROS),
mitochondrial dysfunction. Melatonin (M) is reported to have antiapoptotic and antioxidant
effects. The aim of this study was to investigate whether M may have antiapoptotic effect on
Dox’s cytotoxicity. NIH 3T3 fibroblast cell line was used in the current study. The four
groups consisted of a control, M, Dox, M co-treated with Dox (M+Dox). 2.6 uM for Dox
and 1 uM for M were incubated for twenty-four hours. M and Dox were applied together.
After twenty-four hours incubation time, the protein of groups were isolated. The level of
protein including cytochrome-c, apoptosis-inducing factor (AIF), ERK1/2 were measured.
Total oxidant (TOS), total antioxidant (TAS) status were determined and oxidative stress
index (OSI) was calculated by using TOS and TAS. Dox gave rise to elevated OSI, resulting
in increasing TOS (versus control; p<0.05). Although Dox initiated apoptosis by increasing of
cytochrome-c and AIF protein levels, concomitant use of MEL with Dox modulated the
cytochrome-c and AIF protein levels. ERK1/2 protein level decline by Dox’s impact, its level
was restored at M+Dox group. Taken together, cell loss by apoptosis-mediated by oxidative
stress is an important mechanism of cytotoxicity-induced by Dox and the alternations were
attenuated to M+Dox group. Consequently, we consider that melatonin might be a candidate
agent for treatment of patients with doxorubicin.
Key words: Doxorubicin, apoptosis, melatonin, oxidative stress
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P38
H9c2 Ventrikül Hücre Hattında Glukoz ve İnsülinin Voltaj-Bağımlı K+-Kanal
Akımlarına Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of Effects of Glucose and Insulin on Voltage-dependent K+ Channel Currents in
H9c2 Ventricular Cell Line
Sinan Değirmenci, Yusuf Olğar, Ayşegül Toy, Belma Turan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Ankara, Türkiye
Özet
İnsülin kalpte enerji metabolizması, kasılma aktivitesi, protein ekspresyonu ve iyon transportu
gibi çeşitli fizyolojik süreçleri regüle eden önemli bir metabolik hormondur. İnsülin aynı
zamanda, glukoz transportu GLUT4’ün membrandaki lokalizasyonunu da kolaylaştırarak
hücreye glukoz alımını sağlar. İnsülin direnci gelişmiş veya insülin eksikliği olan bireylerde
bu mekanizmanın bozulduğu ve böylece kalbin elektriksel ve mekanik aktivitelerinin
bozulduğu ileri sürülmektedir. Örneğin, insülin direnci gelişmiş deney hayvanlarında insülin
ile aktive olan voltaj-bağımlı katyon kanalların azaldığı ve bu kanalların seçici olmayan çeşitli
katyonları hücre dışına taşıdığı gösterilmiştir.
Bu çalışmada, embriyonik sıçan ventriküllerinden türetilmiş H9c2 hücre hattı kullanılmıştır.
Temel olarak patch-clamp tekniği tüm-hücre modunda kullanılarak tüm K+-kanal akımlarını
gözleyebilecek voltaj-protorokolleri kullanılarak akım kayıtları yapılmıştır. Bu hücreler ya
fizyolojik koşullarda, ya hiperglisemik koşullarda (25 mM) ya da hiperglisemik +
hiperinsülinemik koşullarda (100 nM) incelenmiştir. Bulgularımız, 6 saat süre ile 25 mM
glukoz ile inkübe edilen hücrelerde (hiperglisemik) hem içeri- ve hem de dışarı-doğrultulu
K+-akımların maksimum değerlerinin normo-glisemik koşullara göre anlamlı derecede düşük
olduğu görülmüştür. Hücrelerin 6 saat süre ile hem 25 mM glukoz hem de 100 nM insülin ile
inkübasyonu sonucunda (hiperglisemik+hiperinsülinemik) , azalmış olan bu akımlarda önemli
derecede artmalar (p<0,05) gözlenmiştir.
Sonuç olarak bu bulgular, hipergliseminin potasyum akımlarını azaltarak aksiyon potansiyeli
süresini uzatabileceğini ve aritmileri indükliyebileceğini işaret etmektedir. Altı saatlik insülin
inkübasyonunun K+-kanal akımlarını artırarak kısmi düzelmeye neden olduğu
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hiperinsülinemi, hiperglisemi, K+ akımları, H9c2
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Abstract
Insulin is a crucial hormone which regulates physiological processes such as energy
metabolism, contractile activity, protein expression and ion transportation. Besides, insulin
provides glucose uptake to the cell via facilitating the localization of the glucose transporter,
GLUT4, on the surface of the membrane. It has been proposed that this mechanism is
deteriorated and therefore the electrical and mechanical activities of the heart are deteriorated
in individuals who have insulin resistance or insulin deficiency. It was demonstrated on the
insulin resistant rats that insulin activated voltage-gated cation channels are reduced and these
channels transportvarious non-specific cations to the extracellular side.
This study was conducted on the H9c2 cell line which is derived from embryonic rat
ventricular cells. Basically, currents were recorded via whole cell configuration of the patch
clamp technique. These cells were investigated in physiological, hyperglycemic (25mM) and
hyperglycemic(25mM)+hyperinsulinemic (100nM) conditions. According to our findings on
the cells that were incubated 6 hours with 25mM glucose, both the peak values of the inward
and the outward K+ currents were significantly lower compared to the currents in the normoglycemic condition. On the other hand, the currents recorded after 6 hours of both 25mM
glucose and 100nM insulin incubation (hyperglycemic+hyperinsulinemic) were significantly
increased compare to the hyperglicemic condition (p<0.05).
As a consequence, hyperglycemia may prolonges the action potential duration via reducing
the K+ currents and this may induce arrithymias. Furhermore, 6 hours of insulin incubation
partially ameliorates K+ currents which was reduced before due to hyperglicemia.

Key words: Hyperinsulinemia, hyperglycemia, K+ currents, H9c2
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P39
Erken Dönem Anneden Ayırma Modelinin, Yetişkinlikte Antioksidan Seviyeleri ve
Telomeraz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri
Early Maternal Separation Effects of Antioxidant Enzyme and Telomerase Activity in
Adulthood
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Özet
Bu çalışma da, erken dönem anneden ayrılma stresinin, yetişkinlikte davranışlara ve
nörokimyasal faktörlere etkisini incelemeyi hedeflemiştir. Bu amaçla yetişkin Wistar-albino
sıçanlarda antioksidan enzim seviyeleri ve telomeraz enzim aktivitesi araştırılmıştır.
Kontrol grubu için 22, deney grubu için 31 sıçan çalışmaya dahil edilmiştir. Deney grubunda
ki yavrular doğumdan itibaren 14 gün boyunca, her gün 3 saat annelerinden ayrı bırakılmış,
kontrol grubundaki yavrular annelerinden bu süre içinde ayırılmamışlardır. 21 gün sonra her
iki grupta tamamen annelerinden ayrılmıştır. Hayvanlar 11 aylık olduklarında sakrifiye
edilmiştir. Karaciğer dokularında GSH (glutatyon), MDA (malondialdehit) düzeyleri ve kan
örneklerinde telomeraz enzim aktivitesi tayini yapılmıştır.
GSH değerleri kontrol grubunda deney grubuna göre istatistiki olarak anlamlı derecede
yüksek bulunmuş, MDA değerlerinde anlamlı bir fark saptanmamıştır. Telomeraz enzim
aktivitelerinin, kontrol grubunda, deney grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu
görülmüştür. Bu sonuçlara göre anneden ayrılma stresinin, yetişkinlikte telomeraz enzim
aktivitesini etkileyen önemli bir faktör olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anneden ayırma, stres, telomeraz, glutatyon, malondialdehit
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Abstract
Early maternal separation stress is considered to be an important behavioral and
neurochemical factor in adulthood. This study aimed to investigate effect of maternal
seperation in adult Wistar-albino rats by determination of antioxidant enzyme and telomerase
activities.
A control group of 22 rats were and an experiment group of 31 rats are studied. Pups of the
experiment group were separated from their mothers in the first 14 days of birth for 3 hours a
day while control group animals were left with their mother and after 21 days both group pups
were permanently separated from their mothers. Animals were sacrificed; on 11th month of
the experimental period; GSH (glutathione), MDA (malondialdehyde) levels in liver tissue
and telomerase activities were determined in blood.
While GSH levels and telomerase activity were found to be statistically increased in the
control group, the difference of the MDA level was statistically insignificant. Telomerase
activity was found to be statistically increased in the control group. The results indicate that
maternal separation stress might be an important factor for telomerase activity in adulthood.

Key words: Maternal separation, stress, telomerase, glutathione, malondialdehyde
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P40
İnsanlarda Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların 6° Baş Aşağı Yatış
Poziyonunda Kalp Atım Hızına Etkisi
The Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Fields on Human Heart Rate at 6°
Head-Down Tilt
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Özet
Baş aşağı 6° yatış pozisyonu (BYP) insanların uzayda (yerçekimsiz ortamda) maruz kaldıkları
fizyolojik etkileri yeryüzünde modellemek için kullanılan bir yöntemdir. BYP pozisyonunda
tıpkı mikrogravitede olduğu gibi venöz dönüşte ve kardiyak outputta arttış, kalp atım hızında
ise düşüş görülmektedir. Vücutta bu değişikliklerin görüldüğü sistemlerin temel olarak
otonom sinir sistemi tarafından düzenlendiği bilinmektedir. Ayrıca otonom sinir sisteminin de
manyetik alana maruz bırakıldığında etkilendiği rapor edilmiştir. BYP pozisyonunda otonom
sinir sisitemine uygulanan çok düşük frekanslı manyetik alanların (ELF-MF) otonomik
regülasyonunu nasıl etkilediği konusunda yapılan çalışmalar yetersizdir. Bu amaçla
çalışmamızda 50 Hz frekansında, 30 µT şiddetinde ELF-MF’nin insan kalp atım hızı (KAH),
kalp atım hızı değişkenliği (KHD) ve elektrodermal aktivite (EDA) gibi otonomik
parametreleri nasıl etkilediği araştırılacaktır.
Araştırmaya sağlıklı, 20-45 yaş aralığında üç erkek gönüllü dahil edildi. Çalışmada biri düz
(eğimsiz) diğeri ise 6° baş aşağı (eğimli) olmak üzere iki ahşap sedye kullanılmıştır. İlk
aşamada gönüllülerden düz sedyeye sırt üstü uzanmaları istendi. Bu pozisyonda iken
gönüllülerin sol el orta parmağına bir fotopletismografi sensörü takılarak KHD kaydedildi.
EDA ölçümü ise yine aynı elin 2. ve 4. parmaklarına birer gümüş-gümüş klorür elektrot
yapıştırılarak gerçekleştirildi. Bu işlemlerden sonra gönüllülerin uzandığı sedye gönüllülerin
kafa bölgesini kapsayacak ve Helmholtz bobin sisteminin tam ortasına gelecek şekilde
bobinin içine yerleştirildi. İkinci aşamada gönüllülerden yine aynı şekilde 5 dk boyunca ELFMF maruziyeti olmadan eğimli platformda KAH, KHD ve EDA kayıtları alındı. Son aşamada
ise 10 dakika boyunca 50 Hz, 30 µT ELF-MF varlığında eğimli platformda aynı ölçümler
kaydedildi.
Çalışmamıza üç kişi dahil edilmiş olup bu kişiler HR, HRV ve EDA parametrelerinin analizi
üzerinde çalışmamız devam etmektedir. Elde edilen ilk verilere göre çok düşük frekanslı
manyetik alanlar 6° baş aşağı eğimli platformda vücut parametrelerini regüle eden otonom
sinir sistemini etkilemektedir.
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Abstract
Head down tilt of 6° supine position (HDT) is a method used to model the physiological
effects that humans are exposed in weightless environment (space) on earth. During HDT
position, decrease in heart rate (HR), increase in venous return and cardiac output has been
observed just as seen in microgravity. It has been known that the systems in which those
changes occur are regulated by autonomic nervous system in the body. It has also been
reported that autonomic nervous system is affected when exposed to magnetic fields. The
investigations actualized to explain how extremely low frequency magnetic fields (ELF-MF)
applied to autonomic nervous system at HDT position affects autonomic regulation is
inadequate. To this end in our research the effects of ELF-MF on autonomic parameters such
as HR, heart rate variability (HRV) and electrodermal activity (EDA) were investigated.
Three healthy male volunteers in the 20-45 age range were enrolled to the study. Two
different wooden stretchers were used in the experimental setup: one is flat and the other one
is 6 ° head-down (sloping). In the first phase the volunteers lay supine on the flat stretcher.
HR was recorded attaching a fotopletismograf sensor to the middle finger of left hands of
volunteers in this position during 5 minutes. In the second phase HR, HRV and EDA
parameters were recorded on sloping stretcher without any ELF-MF exposure using the same
way for 5 minutes. Finally in the last phase same measurements were recorded on sloping
stretcher with 50 Hz 30 µT ELF-MF exposure for 5 minutes.
Three participants were included in our research and the analysis process of their HR, HRV
and EDA parameters is still in progress.
According to the first data we achieved, ELF-MF affects the autonomic nervous system that
regulates physiological parameters in body.

Key words: Extremely low frequency electromagnetic fields, heart rate variability,
microgravity, electrodermal activity.
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P41
LPS ile İndüklenen THP-1 Hücre Soyunda Kolşisinin Matriks Metalloproteinaz
Aktivitelerine Etkisi
The Effect of Colchicine on Matrix Metalloproteinase Activities in LPS induced THP-1 Cell
Line
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Özet
İnflamasyonda sitokin ailesinin üyesi olan interlökinlerin önemli bir rolü bulunmaktadır.
İnflamasyonla ilişkili olduğu bilinen enterobakterial LPS’nin (lipopolisakkarid) IL-1β, TNFα, IL-6 gibi öncü-inflamatuar sitokinlerin salınımını TLR (toll benzeri reseptör) ve NF-қβ
(nüklear çekirdek faktör) aracılığı ile düzenler. IL-1β’nın, ailevi akdeniz ateşi (FMF), tip 2
diyabet, romatoid arthrit, multipl skleroz ve birçok otoinflamatuar hastalıkta arttığı
bilinmektedir. Matriks metalloproteinazlar (MMP) fizyolojik ve patolojik doku yıkımında
görevli hücre dışı proteazlardır. Kanser gelişiminde rol aldıkları bilinmektedir. Ayrıca matriks
yıkımına neden olan proteazlar olarak birçok kanser tipinde metastazdan sorumludurlar.
MMP’lerinde bazı sitokinlerin aktivasyonunu sağladığı bilinmektedir. Kolşisin, “Güz
Çiğdemi” (Colchicum autumnale) çiçeğinden elde edilen anti inflamatuar bir ilaçtır. Kolşisin
aynı zamanda monosit ve nötrofil kemotaksisini azaltır. Lökositlerde c-AMP düzeyini
arttırarak lizozomal degranülasyonu inhibe eder. FMF tedavisinde atakları önlemede
kullanılmakta ve amiloidoz riskinden de hastayı kurtarmaktadır. Mikrotubül
depolimerleşmesine neden olduğu bilinmekle birlikte etki mekanizması henüz tam olarak
aydınlatılmamıştır. Bu çalışmada 50 ng/ml LPS ile 1 saat süre ile indüklenmiş THP-1 (insan
monositer lösemi) hücrelerinde artan derişimlerde kolşisinin (100, 500, 1000 ng/ml) MMP’ler
üzerine etkisi 12 saat süre sonunda değerlendirildi. Salınan sitokin miktarları SDS-PAGE
sonrası Western Blot yöntemi kullanılarak İmaje J ile analiz edildi. Elde edilen veriler
istatistiksel olarak SPSS Windows 11 ile değerlendirildi. LPS varlığında THP-1 hücrelerinde
MMP aktivitelerinin arttığı izlendi. Farklı derişimlerde kolşisine yanıtın ise doza bağlı olarak
değiştiği ve yüksek dozda sitotoksik etkiye yol açtığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, kolşisin, matriks metalloproteinaz, LPS, THP-1

155

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

Abstract
Interleukins that are one of the members of cytokine family play an important role in
inflammation. Enterobacterial LPS (lipopolysaccaride) regulates the release of cytokines with
mediators like TLR (toll like receptor) and NF-қβ (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer
of activated B cells). It is obvious that the amount of IL-1β induces in FMF (Familial
Mediterranean Fever), type 2 diabetes, romataid arthyrths, multiple sklerosis and most of the
autoinflammation diseases. Matrix metalloproteinases (MMPs) are the outer cell proteases
have a function in the physicolgical and pathological tissue degredation. They play role in the
cancer progress. Moreover, proteases cause matrix degradation in metastasis. MMPs provide
the activation of some cytokines. Colchicine is an anti inflamatuar drug that is extracted from
Colchicum autumnale. It also reduces the monocyte and neutrophile chemotaxis. In
leucocytes, it induces the cAMP level and inhibits the lysosomal degredation. It is used for
preventing the attacks and it protects the patients from amiloidosis. The main effect is known
as microtubule degradation but the mechanism is still unknown. In this present study, MMP
activity was determined in the presence of increasing amounts of colchicine (100, 500, 1000
ng/ml) for 12 hours in THP-1 (Human acute monocytic leukemia cell line) induced with 50
ng/ml LPS for 1 hour. The released cytokine amounts were determined with Western Blot
technique after SDS-PAGE by using İmage J. Data were analysed with SPSS for Windows
11. The induction of MMPs activity in the presence of LPS was observed. The colchicine
response to different concentrations was releated to dose and it was concluded that high doses
of colchicine causes the cytotoxicity.

Key words: Inflammation, colchicine, matrix metalloproteinase, LPS, THP-1

156

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

P42
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Özet
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) tekrarlayan ateş, peritonit, sinovit, menenjit atakları ile
karakterize olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Hastalığın özellikle aktif
döneminde belirgin olan nötrofil aktivasyonunun nedeni tam olarak bilinmemektedir.
FMF’den sorumlu olan MEFV geni pirin proteinini kodlamaktadır. Pirin proteini kaspaz 1 ve
interlökin-1 beta (IL-1β) aracılığıyla apoptozda görev alan proteinlerin anlatımını ve antiinflamatuar etkilerini düzenler. MEFV geninde oluşan mutasyonlar, anlatımı azaltır. Bu
sebepten interlökin-1β aktivasyonunu sağlayan kaspaz-1 üzerindeki etkinin azalması
sonucunda, proteinin kontrol görevi aksar ve inflamasyon atakları oluşur. Bu moleküler
mekanizma henüz aydınlatılmamıştır. Tedavide genellikle “Güz Çiğdemi” (Colchicum
autumnale) bitkisinden elde edilen kolşisin kullanılmaktadır. Hastalık sürecinde inflamasyon
ataklarını önlediği bilinmektedir. Kolşisin hücre içi vesikül taşınmasını, sitokinler ve
kemokinler gibi endojen aracıların salınmasını inhibe eder. Kolşisinin etki mekanizmasının
mikrotubül depolimerleşmesine yol açarak gerçekleştiği bilinmektedir. Hastalığın tedavisinde
IL-1 antikoru ve anti-IL-1Ra (interlökin 1 reseptör antogonist) alternatif olarak özellikle
kolşisine yanıt vermeyen hastalarda kullanılmaktadır. Bakteriyal lipoplisakkaritlerin (LPS)
inflamasyon ataklarını tetiklediği bilinmektedir. Bu çalışmada 50 ng/ml LPS ile 1 saat süre ile
indüklenmiş THP-1 (insan monositer lösemi) hücrelerinden bir grup, 100 ng/ml kolşisin ve
diğer grup 100 ng/ml IL-1Ra ile 12 saat süre boyunca inkübe edildi. Uygulama sonrası, IL-1β,
IL-6, TNFα gibi sitokin miktarları SDS-PAGE sonrası Western Blot yöntemi ile İmaje J
kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS Windows 11 ile gerçekleştirildi.
Kolşisin ve IL-1 Ra’nın gerek inflamasyonu tetikleyici gerekse engelleyici yönlerde rolleri
olduğu sonucuna varıldı.
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Abstract
Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autosomal recessive disorder characterized with
recurrent attacks of fever, peritonitis, sinovitis and meningitis. In the active term of the
disease, the induction in the neutrophills is still unknown. FMF gene (MEFV) encodes pyrin
protein. Pyrin protein regulates the anti-inflammatory effects and the expression of apoptotic
proteins via caspase-1 and interleukin-1 beta (IL-1β). Mutations of pyrin gene reduce MEFV
expression. As a result, the control of pyrin protein on inflammation is hindered by the
reduced effect on caspase-1, which activates IL-1β and inflammatory attacks occur. This
molecular mechanism has not been fully understood. Colchicine extracted from “autumn
crocuss” is widely used in the treatment of the disease and known as to prevent the
inflammation attacks. It inhibits the vesicle transport and the release of endogenous mediators
like chemocines and cytokines. Colchicine causes the microtubule depolymerisation. IL-1
antibody and anti-IL1-RA administration is an alternative treatment for the patients
nonresponsive to colchicine. Bacterial lipopolysaccarides (LPS) are known as the indicators
of the inflammation attacks. In this present study, following 50 ng/ml LPS induction for 1
hour, one group THP-1 (Human acute monocytic leukemia cell line) is incubated with 100
ng/ml colchicine and other group with 100 ng/ml IL-1 Ra (interleukin 1 receptor antogonist)
for 12 hours. The cytokine amounts as IL-1β, IL-6, TNFα were determined with Western Blot
technique after SDS-PAGE by using İmage J. Statistical analyses were performed with SPSS
for Windows 11. It was concluded that both of colchicine and IL-1 Ra have an activatory and
inhibitory roles in the inflammation.
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P43
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Üzerine Etkisi
Effect of Interleukin-1β (IL-1β) on Fragment A of diphtheria Toxin (DTx) and Eukaryotic
Elongation Factor 2 (eEF2)
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Özet

Elongasyon Faktör 2 (eEF2) ribozomal translokasyonu düzenleyerek polipeptid zincir
uzamasında rol oynar. eEF2 ökaryotlarda protein sentezinde görev alan üç protein faktörden
biri olup difteri toksini ve Pseudomonas ekzotoksin varlığında ADP-ribozillenir. eEF2’nin
toksinsiz olarak NAD varlığında endojen yolla ADP-ribozillendiği bildirilmiştir. Diğer
yandan çeşitli grupların çalışmaları hücre içerisinde eEF2’nin bir miktarının ADPribozillenmiş olarak bulunduğu ve bunun da hücre yaşlanması, hücre hasarı, diyabet, oksidatif
stres sonucunda arttığını ortaya koymuştur. Difteri toksin (DTx) en iyi tanımlanmış bakteri
toksinlerinden biridir. Difteri toksininin N- terminal fragmenti Fragment A (FA) NAD’nin
ADP-riboz grubunu eEF2’ye transferini katalizleyerek protein sentezini inhibe eder. Buna
karşın, Fragment B (FB) holotoksinin hücreye bağlanmasını sağlamaktadır. Toksinin ikinci
aşamada endositik bir süreçte iki parçaya ayrılmasından sonra FA sitoplazmaya ulaşmaktadır.
Toksinin reseptöre bağlanma ve reseptör aracılı endositoz ile hücre içine giriş mekanizması
bilinmektedir. DTx’in transmembran domeyni erken endozomların membranı ile etkileşip
FA’nın sitozole salınımını gerçekleştirir. Sitokalesin D, Primakin gibi ilaçların FA’nın erken
endozomlardan salınımını engellediği bilinmektedir. Interlökin-1β (IL-1β), monosit ve
makrofajlar tarafından üretilen sitokin ailesinin bir üyesidir. IL-1β, ateş, ağrı ve
inflamasyondan sorumlu bir düzenleyicidir ve çoğunlukla bütün hücre tiplerini etkileyerek,
bazı hastalıkların patagonezinde artar. Bu çalışmada, artan derişimlerde IL-1β uygulanmış
insan göbek kordonu damar endotel hücrelerinde (HUVEC), eEF2’nin endojen ADPribozillenmesinde artışın olduğu elektroforez sonrası C14[NAD] ve biotin-NAD varlığında
otoradyogram ve western blot ile gösterildi. FA’ nın hücre içi trafiği anti-FA varlığında
immünfloresan teknikle saptandı. Sonuç olarak DTx etkisindeki hücrelerde IL-1β uygulaması
sonrası FA’nın erken endozomlardan salınımının azaldığı ve IL-1β’nın toksine karşı koruyucu
bir etkisinin (protein sentezindeki) olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: ADP-ribozillenme, difteri toksini, erken endozom, Interlökin-1β,
ökaryotik elongasyon faktör 2, protein sentezi.
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Abstract

Eukaryotic elongation factor 2 (eEF2) promotes ribosomal translocation and plays an
important role in eukaryotic polypeptide chain elongation. eEF2 is one of the protein factors
that is functional in protein synthesis and it is ADP-ribosylated in presence of diphtheria
toxin (DTx) and Pseudomonas exotoxin. Morever, other studies have shown that, a sum of
eEF2 is ADP-ribosylated in the cell and this ADP-ribosylated eEF2 is increased in
senescence, cell damage, diabetes and oxidative stress. DTx is a well-characterized
representative of bacterial protein toxins. Diphtheria toxin and, respectively, its N-terminal
fragment A (FA) catalyzes transfer of ADP-ribose from NAD to the eukaryotic elongation
factor 2 (eEF2), hereby inhibiting its function in protein synthesis. On the other hand
fragment B (FB) permits anchoring of the holotoxin to the cell. Following the receptormediated endocytosis, the cleavage of toxin in endosomal lumen directs FA to the cytoplasm.
The mechanism of entry of the toxin to the cell by binding to receptor and receptor-mediated
endocytosis is known. The transmembrane domain of DTx becomes disclosed and mediates
through interaction with the endosomal membrane release of FA into the cytoplasm. It was
reported that some drugs like as cytochalasin D and Primaquine blocked the release of FA
from early endosomes to cytosol and prevented the ADP-ribosylation of eEF2. Interleukin-1β
(IL-1β) is one of the members of the cytokine family produced by macrophages and
monocytes. It is a potent mediator of fever, pain, and inflammation. IL-1β affects almost all
cell types and its secretion is increased significantly in the pathogenesis of several diseases. In
the present study, induction of endogenous ADP-ribosylation activity of eEF2 was explored in
increasing concentrations of IL-1β treated Human Umbilical Vein Endothelial Cells
(HUVECs) with autoradiography and western blot analysis (WB) using C14[NAD] and biotinNAD after electrophoresis. Intracellular trafficking of FA was examined with
immunofluorescence microscopy with using anti-FA. In conclusion, in the presence of DTx,
reduction of FA release into cytosol occurred after IL-1β treatment. As a consequence of this,
a protective effect of IL-1β on protein synthesis was observed against the DTx.

Key words: ADP-ribosylation, diphtheria toxin, early endosomes, eukaryotic elongation
factor 2, Interleukin-1β, protein synthesis.
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P44
İnsan Pankreatik Beta Hücre Hattı (1.1B4) Üzerine Monoetil Fitalatın Oksidatif Stres
Ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması
Effects of Monoethyl Phthalate on Human Pancreatic Beta Cell Line (1.1B4) In Terms of
Apoptosis and Oxidative Stress
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Özet
Plastikleştirici olarak epoksi rezin, kozmetik, farmasötik, kişisel bakım ürünleri ve
oyuncaklarda kullanılan diethyl phthalate (DEP)’ın bozulmuş glukoz metabolizması, insülin
direnci ve oksidatif stres ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle yapılan bu
çalışmada DEP’in metaboliti olan monoetil fitalat (MEP), insan vücudunda tespit edilmiş olan
dozlarda [0(DMSO, dimetilsülfoksit), 1, 10, 100, 1000 nM] insan pankreatik beta hücre hattı
(1.1B4) üzerinde 24 ve 72 saat uygulanmıştır. Hücre canlılığı, total oksidan (TOS) ve
antioksidan seviyeleri (TAS), oksidatif stes indeksi (OSI) incelenmiştir. Ayrıca apoptoz ile
ilişkili olduğu bilinen proteinlerden Bcl-2, Bax, kaspaz 3 miktarları western blot yöntemi ile
görüntülenmiştir. Hücrelerin apoptoz/nekroz durumları Annexin V-PI işaretleme yapılarak
akım sitometre ile belirlenmiştir. MTT analizi sonucunda, 1.1B4 hücreleri üzerinde 24 ve 72
saat MEP uygulamasının hücre canlılığı üzerinde etkisi gözlenmemiştir. Akım sitometri
sonuçlarında belirgin bir değişiklik gözlenmezken, 24 ve 72 saat MEP uygulanmış hücrelerde
apoptotik proteinlerin ifadelerinin azaldığı belirlenmiştir.
24 saat 1 nM MEP uygulanmış hücreler kontrolle kıyaslandığında TOS’un azaldığı, 72 saat
100 nM uygulamasında ise TAS’ın arttığı belirlenmiştir. Buna bağlı olarak aynı doz ve sürede
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OSI de azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda MEP’in insan pankreatik beta
hücreleri üzerinde oksidatif stresi tetikleyerek apoptozun başlamasına neden olabileceği
gösterilmiştir. Bu nedenle DEP ve metaboliti olan MEP’in insan pankreatik β hücreleri
üzerindeki etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Plastikleştirici, monoetil fitalat, oksidatif stres, 1.1B4, apoptozis,

Abstract
Diethyl phthalate (DEP) which has been used as plasticizers in epoxy resin, cosmetics,
pharmaceuticals, personal care products and toys has been related with damaged glucose
metabolism, insulin resistance and oxidative stress. Therefore in this study we used a
metabolite of DEP, mono-ethyl phthalate (MEP), on human pancreatic cell line 1.1B4 at
concentrations determined from human body ( 0 (DMSO, dimethyl sulfoxide), 1, 10, 100 and
1000 nM) for 24 and 72 hours. We studied cell viability, total oxidant (TOS) and antioxidant
status (TAS), oxidative stress index (OSI). Also we evaluated the expression levels of
apoptotic proteins such as Bcl-2, Bax and caspase 3. We examined the apoptotic/necrotic cells
by annexin V/propidium iodide labeling and analyzed with flow cytometry. There was no
change in viability of cells treated for 24 and 72 hours of MEP analyzed with MTT assay.
Apoptotic proteins expression levels were decreased in cells treated for24 and 72 hours with
MEP however there was no change in annexin V/PI rates. Compared to control there was a
decrease in TOS in cells treated with 1 nM MEP for 24 hours, whereas at 72 hours we
observed an increase in TAS with 100 nM MEP treatment. Accordingly there was a decrease
at OSI at the same dose and incubation time. In conclusion, it was shown in this study that
MEP may cause apoptosis by triggering the onset of oxidative stress in pancreatic beta cells.
Therefore the effects of DEP and its metabolite MEP in human pancreatic beta cells should be
investigated in detail.
Key words: Apoptosis, phthalate, oxidative stress, insulin secretion
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P45
Monoetil Fitalatın 1.1B4 İnsan Pankreatik Beta Hücre Hattında İnsülin Salınımı
Üzerindeki Etkisi
Effects of Monoethyl Phthalate on Human Pancreatic Beta Cell Line 1.1B4
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Özet
Son zamanlarda plastikleştiricilerin insülin direnci, bozulmuş glukoz metabolizması, tip2
diyabet ve obezite gibi metabolik hastalıklarla ilişkili oldukları üzerinde durulmaktadır. Bu
çalışmanın amacı insan vücudunda en fazla tespit edilen dietil fitalat (DEP)’ın metaboliti olan
monoetil fitalat (MEP)’ın insan metabolizmasında en önemli etkiye sahip pankreatik β
hücrelerinin salınımı üzerindeki olası etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle düşük doz
aralığında [0 (DMSO, dimetilsülfoksit), 1, 10, 100, 1000 nM] insan pankreatik beta hücre
hattı (1.1B4) üzerinde 24 ve 72 saat uygulanmıştır. Hücrelerin gerçek zamanlı hücre
proliferasyon analizi (xCelligence), glukoz (1,1, 8,4, 16,7 mM) ile indüklenmiş insülin
salınım ve içeriği belirlenmiştir. Ayrıca hücrelerde proliferasyon (PCNA) ve insülin salınımı
ile ilgili proteinlerin (GLUT2, GLK, Kir6.2, CACNA1C, PDX-1 ve PPAR) ifadelerine
western blot analizi ile bakılmıştır. Hücreler aktin ve insülin antikoru ile floresan olarak
boyanmıştır. Gerçek zamanlı hücre proliferasyonu analiz sonuçlarına bakıldığında 72 saat
uygulama sonrasında hücre proliferasyonunun tüm MEP uygulama gruplarında arttığı tespit
edilmiştir ve PCNA protein miktarındaki artış bu sonuçları desteklemektedir. Glukoz ile
indüklenmiş insülin salınım sonuçlarında, açlık durumunda (1,1 mM glukoz) 24 ve 72 saat 1
nM MEP uygulama grubunda insülin salınımında artış gözlenirken 16,7 mM glukoz sonrası
24 ve 72 saat 10 nM MEP uygulama grubundaki insülin salınım miktarı kontrole göre
artmıştır. Artmış insülin içeriği, açlık durumundaki (1,1 mM glukoz) 72 saat 1 nM MEP
uygulama grubunda görülürken, 1000, 10 ve 1 nM MEP uygulanmış hücrelerde 16,7 mM
glukoz sonrasında gözlenmiştir. Floresan boyama sonuçlarında F-aktinin içten dış çepere
doğru yıkımının arttığı gözlemlenmiştir. Western blot analiz sonuçlarına göre 24 saat MEP
uygulamasında insülin salınımı ile ilişkili proteinlerin ifadelerinde bir değişiklik görülmezken
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72 saatte CACN1C, GLK ve PDX-1 protein ifadelerinin arttığı görülmüştür. GLUT2
ifadesinin ise 72 saat MEP uygulamasından sonra azaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak MEP,
1.1B4 hücre hattı üzerinde düşük dozda proliferatif etki göstermektedir. Ayrıca çok düşük
dozda uygulanan MEP insülin üretimini ve salınımını açlık durumunda da tetiklemektedir.
İnsan pankreatik β hücresi üzerinde düşük doz MEP uygulaması sonrasında insülin salınımı
ve hücre içeriğindeki bu artışın insülinin hedef dokular üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak
incelenmelidir
Anahtar Kelimeler: Plastikleştirici, monoetil fitalat, glukoz ile indüklenmiş insülin salınımı;
insülin hücre içeriği

Abstract
Plasticizers are related with metabolic diseases such as insulin resistance, damaged glucose
metabolism, type 2 diabetes and obesity. The aim of the present study is to investigate the
effects of mono-ethyl phthalate (MEP), which is diethyl phthalate (DEP)’s metabolite found
in human body more than other plasticizers, on insulin release of pancreatic beta cells that
have the most effect on human metabolism. Therefore human pancreatic beta cells (1.1B4)
were treated with low dose MEP [0 (DMSO, dimethyl sulfoxide), 1, 10, 100 and 1000 nM]
for 24 and 72 hours. Cell proliferation analysis was performed with with real time cell
proliferation analyzer (xCelligence), and insulin release induced by glucose (1.1, 8.4, 16.7
mM) was determined. Moreover, expression levels of proteins related to proliferation (PCNA)
and insulin release (GLUT2, GLK, Kir6.2, CACNA1C, PDXwith western blot. Cells were stained with actin and insulin antibodies and analyzed with
fluorescent microscope. Real time cell proliferation analysis showed that 72 hours of MEP
treatment increased cell proliferation at all concentrations. Increase in the levels of PCNA
protein expression supports these results. We observed an increase in insulin release at fasting
condition (1.1 mM glucose) treated with 1 nM MEP for 24 and 72 hours, Cells treated with
10 nM MEP after pretreatment with 16.7 mM glucose showed an increase in insulin release
compared to control. While increased insulin content was observed in fasting condition (1.1
nM glucose) of 1 nM MEP exposure group after 72-hour treatment, the content also increased
in 1000, 10 and 1 nM MEP exposure groups after 72 hour. The results of fluorescence
staining showed that F-actin degradation starts from inside the cell towards the outer
membrane. There was no change in expression levels of proteins related to insulin release at
24 hours however at 72 hours CACN1AC, GLK and PDX expression levels were increased.
GLUT2 expression level was decreased after 72 hours of MEP treatment. Consequently, MEP
showed proliferative effect at low doses on 1.1B4 cell line. It is also showed that, MEP at
very low doses triggers insulin production and release in fasting. This increase in insulin
release and cell content of human pancreatic β cells after low dose MEP exposure should be
examined in detail on the target tissues which insulin affects on.
Key words: Apoptosis, phthalate, oxidative stress, insulin secretion
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P46
Poli ADP Riboze Polimeraz 4 ’ün NAD ile Etkileşim Bölgesinin Moleküler Dinamik
Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi
Identifying the Interaction Site of Poly ADP-Ribose Polymerase-4 with NAD by Using
Molecular Dynamics Methods
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Özet
ADP-ribozilleyen toksinleri (ADPRTler) ve poli ADP-riboz polimerazları (PARPlar)
nikotinamid adenin dinükleotidin (NAD) iki ana sınıfıdır. Bunlar NAD’ın nikotinamid ve
ADP-riboz’a ayrılmasını katalize eden enzimleri metabolize eder ve ADP-ribozun hedef
proteine transferini sağlar PARPlar çoğu ökaryotta her yerde bulunan enzimlerdir ve posttranslasyonel protein modifikasyonlarında işlev gördükleri bilinmektedir. Burada ADP-riboz
parçası NAD’tan belirli substratlara transfer edilir. İnsan genomunda on yedi putatif PARP
sekansı belirlenmiştir, bunların arasında en çok bilinen altı enzim vardır: PARP-1, PARP-2,
PARP-3, PARP-4, PARP-5a, ve PARP-5b. Genom korumasında, transkripsyonal
düzenlemede, DNA hasar sensörlerinde ve onarımında, enerji metabolizmasında, hücre
çoğalmasında ve farklılaşmasında, apoptosiste görev alırlar. PARPların aşırı aktivasyonu
hücredeki NAD+ ve ATP’nin tüketilmesine neden olur ve iltihaplı yaralara, hücrede fonksiyon
bozukluğuna ve sonunda nekrotik hücre ölümlerine yol açabilir. Çalışmamızda moleküler
yapısı henüz belirlenmemiş olan PARP-4 ün homoloji modellemesi yöntemi kullanarak üç
boyutlu yapısını belirledik. Elde ettiğimiz yapının DOCKING yöntemi ile bilgisayar
ortamında NAD ile etkileşim simülasyonunu gerçekleştirdik. Bu sayede her iki yapının
etkileşim noktalarını tespit ettik. Tespit edilen etkileşim noktalarından bağlanma enerjileri en
yüksek amino asitlerin tespiti için Max Planck Enstitüsü tarafından geliştirilen XP Glide ve
SP Glide skorlama yöntemlerini kullandık. Tespit edilen yapılar için gerekli enerji minimize
çalışmaları sırasında, NAMD ve CHARMM simulasyon programlarını kullandık. Uzun süreli
hesaplama işlemlerini TUBİTAK bünyesinde bulunan TR-DATA Grid bilgisayar sistemleri
üzerinden gerçekleştirdik. Çalışmamız 113S334 nolu TÜBİTAK projesi tarafından
desteklenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Homoloji modelleme, moleküler dinamik, poli ADP-riboz polimerazlar,
nikotinamid adenin dinükleotidin
Abstract
The ADP-ribosylating toxins (ADPRTs) and poly ADPribose polymerases (PARPs) are two
basic classes which metabolize enzymes that catalyze the break up of nicotinamide adenine
dinucleotide (NAD) into nicotinamide and ADP-ribose and the subsequent transfer of ADPribose to a target protein. The PARPs are ubiquitous enzymes in most eukaryotes and are
known to function in post translational protein modifications where the ADP-ribose moiety is
transferred from NAD onto specific substrates. Seventeen putative PARP sequences have
been identified in the human genome, including at least six enzymes: PARP-1, PARP-2,
PARP-3, PARP-4,PARP-5a, and PARP-5b. They are involved in genome protection,
transcriptional regulation, DNA damage sensor and repair, energy metabolism, cell
proliferation, cell differentiation, and apoptosis. Excessive activation of PARPs can cause the
depletion of NAD+ and ATP in the cell, besides inflammatory injury, cell dysfunction, and
ultimately necrotic cell death. In our study we defined the three-dimensional structure of
PARP-4 whose molecular structure has not been determined yet by using the method of
homology modeling. We made an interaction simulation of the structure obtained with NAD
in computer using the docking method. Thus, we determined the hot spots of both structures.
We used the scoring methods such as XP Glide and SP Glide which was developed by the
institute of Max Planck to determine amino acids with the highest binding energies at the hot
spots detected. During the studies of minimizing the energy required for the structures
defined, we used the simulation programs of NAMD and CHARMM. We made long-term
calculation processes through the TR-DATA Grid computing systems within the
infrastructure of TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey). Our
study was supported by the project numbered 113S334 of TUBITAK.
Key words: Homology modelling, molecular dynamic, poly ADP ribose polymerases,
nicotinamide adenine dinucleotide.
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P47
Akciğer Kanserli Hastalarda Survivin Genindeki Metilasyon Değişimleri
Methlation Changes of Survivin Gene of Patients with Lung Cancer
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Özet
Survivin, apopitoz inhibitör ailesi (IAP) üyesi bir protein olup apopitozu ya da programlanmış
hücre ölümünü negatif olarak kontrol eden bir proteindir. Survivin yokluğunda ya da
azlığında tümör büyümesinde yavaşlama ve apopitozda artış gözlenmiştir. Survivin pek çok
insan tümöründe ve fetal dokularda aşırı eksprese edilirken gelişimini ve farklılaşmasını
tamamlamış hücrelerde hiç bulunmaz. Bu bilgiler survivin proteininin kanser tedavilerinde
yeni bir hedef olarak görülmesini sağlamıştır. Ayrıca survivin hücre bölünmesinin sadece G2M safhasında eksprese olarak hücre bölünmesini de kontrol eden bir proteindir.
DNA metilasyonu omurgalı genomunda CpG (Sitodizin-fosfat-Guanin) dizilerinde görülen ve
bu buradaki sitozinin metil grubu eklenerek 5-metil-Sitozin şekline dönüşmesiyle gerçekleşir.
Bu değişim, DNA metil transferaz enzimi tarafından gerçekleştirilir. İnsan DNA sındaki CpG
dizilerinin yaklaşık %80-90 metilenmiş olarak bulunur. Özellikle CpG dizisinin yoğun olarak
bulunduğu CpG adaları olarak adlandırılan dizilerde bu metilasyon yoğunlaşmıştır. İnsan
genomundaki promotör bölgelerin yaklaşık % 56 sı metile olarak bulunur. İnsan genlerinin
%1-2 lik kısmı bu şekilde metilasyonu genin aktivasyonu ile ilgilidir.
Bizim bu çalışmamızda amacımız 75 adet akciğer kanserli hastaların normal ve tümör
dokularında survivin geninin 1. Ekzonun metilasyonunu Metilasyon özel PCR ile araştırmak
ve kanser ile ilişkisini bulmaktadır. Fakat araştırdığımız bu ekzonda metilasyonu görülmemiş
olup, sağ kalımlılıkla ilişkisi görülmemiştir. Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve
halen süren bir araştırmadır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, survivin geni, metilasyon, PZR
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Abstract
Survivin is a member of the inhibitor of apoptosis (IAP) family. The survivin protein
functions to inhibit caspase activation, thereby leading to negative regulation of apoptosis
or programmed cell death. This has been shown by disruption of survivin induction pathways
leading to increase in apoptosis and decrease in tumour growth. The survivin protein is
expressed highly in most human tumours and fetal tissue, but is completely absent in
terminally differentiated cells. These data suggest survivin might provide a new target for
cancer therapy that would discriminate between transformed and normal cells. Survivin
expression is also highly regulated by the cell cycle and is only expressed in the G2-M phase.
DNA methylation in vertebrates typically occurs at CpG sites (cytosine-phosphate-guanine
sites, that is, where a cytosine is directly followed by a guanine in the DNA sequence). This
methylation results in the conversion of the cytosine to 5-methylcytosine. The formation of
Me-CpG is catalyzed by the enzyme DNA methyltransferase. Human DNA has about 80–
90% of CpG sites methylated, but there are certain areas, known as CpG islands, that are GCrich (high guanine and cytosine content, made up of about 65% CG residues), wherein none
are methylated. These are associated with the promoters of 56% of mammalian genes,
including all ubiquitously expressed genes. One to two percent of the human genome are CpG
clusters, and there is an inverse relationship between CpG methylation and transcriptional
activity.
In our study we investigated of methylation of exon 1 of survivin gene in tumor and normal
tissues of 75 lung cancer patient with Methylation Specific PCR. For our aim we designed
primers using a web base computer program for exon 1 of survivin gene. Acording to our
results, methylation on this site of survivin gene was not observed. This is an ongoing project
supported by TUBITAK.

Key words: Lung cancer, survivin gene, methylation PCR,
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P48
Pulslu Manyetik Alan ve Uzun-Süreli Etkili İnsülinin, Streptozotosin ile İndüklenmiş
Diyabetli Erkek Sıçanlar Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparative Effects of Pulsed Magnetic Field and Long-Term Acting Insulin (Glargine)
on Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats
Bora Taştekin, Shabnam Assodallahıanbonab, Işıl Öcal, Aykut Pelit, İsmail Günay
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Adana, Türkiye

Özet
Tip-1 diyabet, pankreatik beta hücrelerinin seçici olarak haraplandığı, retinopati, nöropati ve
nefropati gibi uzun süreli vasküler rahatsızlıklara yol açan kronik otoimmün bir hastalıktır. Bu
çalışmanın amacı, Tip-1 diyabetle birlikte gelişen diyabetik nöropatiye, diyabet tedavisinde
kullanılan uzun-süreli etkili insulin (INS: glargine) ve pulslu manyetik alanın (PMA)
etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada, kuyruk veninden Streptozotocin (STZ) enjeksiyonu
yapılarak diyabetli erkek sıçanlar oluşturuldu. Sonra diyabetik erkek sıçanlar (DM), insulin
tedavisi alan (DM+INS) ve pulslu manyetik alan etkisine bırakılan gruplar (DM+PMA,
DM+INS+PMA) ve bu grupların kontrolleri olmak üzere toplam 6 gruba ayrıldı. Daha sonra
PMA gruplarında bulunan diyabetik erkek sıçanlar 1 ay boyunca günde bir saat pulslu
manyetik alanın etkisine bırakıldılar. Haftada bir gün sıçanların vücut ağırlıkları ve kan
glukoz seviyeleri ölçüldü. Ayrıca erkek diyabetik sıçanlarda gelişen diyabetik nöropati, termal
(termal latans) ve dinamik (mekanik eşik) plantar testler ile değerlendirildi. Bir ay sonunda,
insulin tedavisi uygulanmış (DM+INS) ve manyetik alana maruz bırakılmış (DM+PMA,
DM+INS+PMA) gruplardaki diyabetik erkek sıçanların kilo-kayıp hızında, kendi kontrol
gruplarına göre karşılaştırıldığında, sırasıyla %47,7, %32,3 ve %55,2 oranında azalma
gözlenirken, kan glukoz seviyelerinde ise sırasıyla %29,5, %5,7 ve %30,3 oranında azalma
gözlendi. Ayrıca uzun-süreli etkili insülinin (glargine), diyabetik nöropatiyi değerlendirmede
kullanılan termal ve mekanik plantar testlerde gösterdiği pozitif etki, pulslu manyetik alana
maruz kalan diyabetik erkek sıçanlarda da gözlendi. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır
(p<0.005)
Bu çalışma, tip-1 diyabetik hastaların tedavisinde kullanılan uzun-süreli etkili insülinin
(glargine) diyabetik nöropatide gösterdiği olumlu etkilerinin, pulslu manyetik alan
uygulaması yapılan gruplarda da gözlendiğini gösterdi. Bu durum pulslu manyetik alanın
alternatif bir tedavi yöntemi olma olasılığını akla getirmektedir. Pulslu manyetik alanın tip-1
diyabetteki tedavi edici etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek için kan-serum insulin
değerlerini ölçmek, histolojik olarak pankreas dokusunda β-hücrelerini ve karbohidrat
metabolizmasını etkileyen diğer faktörleri de incelemek gereklidir. Çalışmalarımız bu
doğrultuda devam etmektedir.
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Anahtar Kelimeler: İnsülin (glargine), diyabet, pulslu manyetik alan, diyabetik nöropati,
plantar testler
Abstract
Type-1 diabetes mellitus (T1-D) is a chronic disease in which pancreatic beta cells are
destroyed, leading to long-term vascular complications such as retinopathy, neuropathy, and
nephropathy. The aim of this study was to compare the effects of pulsed magnetic field (PMF)
and long–term acting insulin (glargine) on diabetic neuropathy.
In this study, male Wistar-Albino rats were induced diabetes with streptozotocin (STZ)
injection from tail vein intravenously. They were then divided into 6 groups; diabetic male
rats (DM), diabetic male rats treated with insulin (DM + INS), pulsed magnetic field groups
(DM + PMF, DM+INS+PMF) and their control groups. Diabetic male rats in PMF groups
were exposed to the pulsed magnetic field (1h/day) for a month. Development of diabetic
neuropathy in diabetic male rats was evaluated by thermal and dynamic plantar tests. In
addition, body weights and blood glucose levels of rats in groups were measured weekly.
At the end of a month, it was observed that the weight-loss rates of diabetic male rats in
insulin-treated (DM+INS) and PMF-exposed groups (DM+PMF, DM+INS+PMF) decreased,
respectively, by 47.7% , 32.3% and 55.2%; and blood glucose levels decreased, respectively,
by 29.5%, 5.7% and 30.3% compared to their control groups. Furthermore, the positive
effects of long-term acting insulin in thermal latency and mechanical threshold, which were
used for evaluation of positive prognosis in diabetic male rats, were also observed in the
groups exposed PMF. The results were statistically significant (p <0.005)
The present study showed that the positive effects in diabetic neuropathy of long-term acting
insulin used in the treatment of T1 diabetic patients, were also observed in the group that was
exposed to PMF. This raises the question whether PMF could be an alternative treatment. In
order to better observe the implied therapeutic effects of PMF, it is necessary to examine the
measurements of serum insulin levels, β-cells in the pancreas histologically and the other
factors affecting the carbohydrate metabolism. Our work continues in this direction.
Key words: Insulin (glargine), diabetes mellitus, pulsed magnetic field, diabetic neuropathy,
plantar tests.
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P49
Pulslu Manyetik Alan ve Uzun-Süreli Etkili İnsülinin, Streptozotosin ile İndüklenmiş
Diyabetli Dişi Sıçanlar Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparative Effects of Pulsed Magnetic Field and Long-Acting Insulin (Glargine) on
Streptozotocin-Induced Diabetic Female Rats
Shabnam Assodallahianbonab, Işil Öcal, Bora Taştekin, Ismail Günay
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Adana, Türkiye
Özet
İnsulin bağımlı Tip-1 diyabetis mellitus cinsiyet farkı gözetmeksizin populasyonda
yaygın olarak görülen ve gittikçe artan otoimmün bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, dişi
diyabetik sıçanlarda (DM) diyabetle birlikte gelişen diyabetik nöropatiye, diyabetik hastaların
tedavisinde kullanılan uzun-sureli etkili insulinin (INS;Glargine) ve pulslu manyetik alan
uygulamasının (PMA) etkilerinin karşılaştırılmasıdır.Çalışmada, kuyruk
veninden
Streptozotocin (STZ) enjeksiyonu yapılarak diyabetli dişi sıçanlar oluşturuldu. Sonra
diyabetik dişi sıçanlar (DM), insulin tedavisi alan (DM+INS) ve pulslu manyetik alan etkisine
bırakılan gruplar (DM+PMA, DM+INS+PMA) ve bu grupların kontrolleri olmak üzere
toplam 6 gruba ayrıldı. Daha sonra PMA gruplarında bulunan diyabetik dişi sıçanlar 4 hafta
boyunca günde bir saat pulslu manyetik alanın etkisine bırakıldılar. Haftada bir gün sıçanların
vücut ağırlıkları ve kan glukoz seviyeleri ölçüldü. Ayrıca dişi diyabetik sıçanlarda gelişen
diyabetik nöropati termal (termal latans) ve dinamik (mekanik eşik) plantar testler ile
değerlendirildi. Dört hafta sonunda insulin tedavisi (DM+INS) ve manyetik alan uygulanan
dişi diyabetik gruplar (DM+PMA , DM+INS+PMA) karşılaştırıldığında kilo-kayıp hızları
sırasıyla %24, %9,6, ve %30,6 oranlarında azalırken, kan glukoz seviyesindeki azalma ise
sırasıyla %13,3, %5,4 ve %13,9 bulundu. Ayrıca uzun-süreli etkili insulinin(glargine),
diyabetik nöropatiyi değerlendirmede kullanılan termal ve mekanik plantar testlerde
gösterdiği pozitif etki, pulslu manyetik alana maruz kalan diyabetik dişi sıçanlarda da
gözlendi. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.005).
Bu çalışmada, diyabetes mellitus tedavisinde kullanılan uzun-sureli etkili insulin
(glargine)’in, kilo kayıp hızı ve kan glukoz seviyesinin fazla yükselmesine engel olmasına ve
diyabetik nöropatili dişi sıçanlarda termal latans ve mekanik eşik değerler üzerinde gösterdiği
pozitif etkilere benzer etkiler, PMA uygulanan dişi sıçanlarda da gözlendi. Pulslu manyetik
alanın tip-1 diyabette alternatif bir tedavi olup olmayacağına karar verebilmek için
çalışmamız, serum insulin değerlerini ölçmek, histolojik olarak pankreasdaki β-hücrelerini
incelemek ve karbohidrat metabolizmasını etkileyen diğer faktörleri belirlemek üzere devam
etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik sıçan, pulslu manyetik alan, insulin (glargine), şeker hastalığı,
plantar testler
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Abstract
Insulin dependent Type-1 diabetes mellitus, regardless of the sex is seen widely in
population and it incidence is an autoimmune disease. The aim of this study was to compare
the effects of pulsed magnetic field (PMF) on diabetic female rats with that of the long-term
acting insulin (INS; Glargine) , which is used in the treatment of diabetic neuropathy patients.
In this study, female rats were made diabetic by streptozotocin (STZ) injection from
tail vein. They were then divided into 6 groups; diabetic female rats (DM), diabetic female
rats treated with insulin (DM + INS), pulsed magnetic field groups (DM + PMF,
DM+INS+PMF) and their control groups. Diabetic female rats in PMF groups were exposed
to the pulsed magnetic field for one hour daily for 4 weeks. Development of diabetic
neuropathy in diabetic female rats was evaluated by thermal and dynamic plantar tests. In
addition, body weights and blood glucose levels of rats in groups were measured one day a
week during four weeks.
After four weeks, weight loss rate of diabetic female in DM + INS and PMF groups
(DM+PMF, DM+INS+PMF) decreased , respectively, 24%, 9.6% and 30.6% compared with
their control groups; the decrease in blood glucose level was respectively, 13.3%, 5.4% and
13.9%. Furthermore, similar positive effects of long-term acting insulin in thermal latency and
mechanical threshold, which were used for the evaluation of diabetic neuropathy of diabetic
female rats, were observed as well as in exposed PMF groups. The results were statistically
significant (p <0.005).
Like the long-term acting insulin (glargine) used in the treatment of diabetes, application of
pulsed magnetic field also prevented excessive rise in weight loss-rate and blood glucose
levels of diabetic female rats. However, further studies are needed to see if pulsed magnetic
field could be an effective therapy in type-1 diabetes mellitus disease. Our study continues
and we plan to investigate the serum insulin levels, β-cells in pancreas tissue histologically,
and to determine other factors which would affecting the carbohydrate metabolism in diabetic
rats.
Key words: Diabetic rats, Insulin (glargine), pulsed magnetic field, plantar tests, diabetes
mellitus

172

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

P50
Yüzme Egzersizinin Dişi Sıçanların Ventrikül Miyositlerinin Hücre İçi Ca+2
Düzenlenmesindeki Yaşlanmaya Bağlı Değişikliklere Etkisi
Effect of Swimming Exercise on Aging-Related Alterations in Intracellular Ca2+ Regulation of
Female Rat Ventricular Myocytes
Bilge Eren Yamasan1, Nihal Öztürk1, Yusuf Olğar2, Hakan Er1,3, Semir Özdemir1
1

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Antalya, Türkiye.

2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Ankara, Türkiye.
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Özet

Bu çalışmanın amacı yaşlı dişi sıçanlarda yüzme egzersizinin ventrikül miyositlerindeki Ca+2
regülasyonuna herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek ve egzersizin miyokardiyal
etkilerinin yaş ile değişip değişmediğini test etmektir. Çalışmada 4 aylık genç ve 24 aylık
yaşlı dişi Wistar türü sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar dört gruba ayrıldı: Sedanter Genç (SG),
Sedanter Yaşlı (SY), Genç Egzersiz (GE) ve Yaşlı Egzersiz (YE). Egzersiz gruplarına 8 hafta
boyunca yüzme egzersizi haftada 5 gün, günde 1 saat şeklinde uygulandı. İzole edilen
ventrikül miyositlerinde L-tipi Ca+2 akımları ve Ca+2 transientleri kaydedildi. Kalp
dokularında SERCA2a, pCaMKII, NOX-4 seviyeleri ve akonitaz aktivitesi Western Blot
yöntemi ile belirlendi.
Akım yoğunluğu tüm gruplarda aynı olmasına rağmen, çiftlenim kazancı yaşlı ve egzersiz
yapan sıçanlarda artmıştır. SG grubunun kardiyomiyositlerinin kafeinle-indüklenmiş Ca+2
transientleri ve Na+/Ca+2 değiştokuşçusu akımı diğer gruplara göre azalmıştır; bu da
sarkoplazmik retikulum Ca+2 içeriğinin yaşlanma ve egzersizle arttığını göstermektedir.
SERCA2a ve pCaMKII gibi Ca+2 düzenleyici proteinlerin ekspresyonu yaşlı sıçan kalplerinde
daha yüksektir ve egzersiz bu durumu değiştirmemiştir. Yaşlanma, akonitaz aktivitesinin
azalmasıyla birlikte kardiyak NOX-4’ ün upregülasyonuna neden olmaktadır ve her ikisi de
egzersiz ile düzelmemiştir.
Yüzme egzersizinin dişi sıçan kalplerine etkisinin yaşa bağımlı olduğu sonucuna varıldı.
Ayrıca, artan fosforilasyon ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) upregülasyonundan dolayı
CaMKII’ nın aktivasyonu, yaşlı dişi sıçanlarda kasılma fonksiyonunu koruyabilen Ca+2
düzenleyici proteinlerin modülasyonuna katkıda bulunmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, yüzme egzersizi, kalsiyum düzenleyici, oksidatif stress,
CaMKI
Abstract
The two objectives of this study were to test whether swimming exercise alters the effects of
aging on components of Ca2+ handling in cardiomyocytes of female rats and to examine the
mechanisms responsible for age-related differences. 4 months young and 24 months old
female Wistar rats were used. Rats were assigned to four different groups: sedentary young
(SY), sedentary old (SO), exercised young (Ex-Y), and exercised old (Ex-O). The animals of
training groups were subjected to swimming exercise (60 min/day, five days/week for 8
weeks) in a glass tank. L-type Ca2+ currents and Ca2+ transients were measured from isolated
ventricular myocytes. SERCA2a, pCaMKII, NOX-4 levels and aconitase activity were
assessed in heart tissue.
Although the current density was similar in all groups, coupling gain was increased in aged
and exercised rats. Caffeine-induced Ca2+ transients and the integrated Na+/Ca2+ exchanger
current were lower in cardiomyocytes of sedentary young rats compared with other groups,
suggesting an increased sarcoplasmic reticulum Ca2+ content either with advanced age or
exercise training. The expression of the Ca2+ regulatory proteins SERCA2a and pCaMKII was
consistently higher in senescent rat hearts and exercise did not change them further. Aging led
to upregulated cardiac NOX-4 along with declined aconitase activity, both of which were not
reversed by exercise training.
We conclude that the effect of swimming exercise on female rat heart is age-dependent.
Moreover, increased phosphorylation and thus activation of CaMKII due to upregulation of
reactive oxygen species (ROS) contributes to modulation of Ca2+ handling proteins that may
preserve the contractile function in senescent female rats.

Key words: Aging, swimming exercise, calcium handling, oxidative stress, CaMKII
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P51
Brakial Pleksus Yaralanması
Uyarılabilirliğine Etkileri

Tedavisinde

Kök

Hücre

Uygulamasının

Sinir

Effects of Stem Cell Administration on Nerve Excitability After Brachial Plexus Injury
Treatment
Seçkin Tuncer1, M. Nebil Selimoğlu2, İlksen Burat1, Zekeriya Tosun2
1
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Özet
Brakial pleksus yaralanmaları, cerrahi işlem gerektiren ve yüksek morbiditeye sahip bir sağlık
sorunudur. Tedavide kullanılan yöntemler sinir hasar durumuna göre değişiklik göstermekle
beraber çalışmamızda bu yöntemlerin deney hayvanlarında oluşturulmuş modelleri
kullanılmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmada, son yıllarda pek çok tedavide olumlu etkisi
gösterilmiş olan ve nispeten eldesi kolay yağ dokusu kaynaklı kök hücrenin, sinir transferi ya
da sinir grefti ile transfer gerçekleştirilerek yapılan tedavilerdeki olası olumlu etkileri
elektrofizyolojik yöntemlerle araştırılmıştır.
Hafif anestezi altındaki sıçanlarda Brakial pleksus ortaya çıkartıldıktan sonra muskuloktan
sinirin biseps kasına girdiği yakın yerden kesilerek kas denerve edilmiş, aynı taraflı disseke
edilen frenik sinir muskulokutan sinirin distaline epinöral sütüre edilmiş (ST grubu) ya da
muskulokutan sinirin proksimalinden yaklaşık 5-8 mm uzunluğundan sinir grefti alınarak
muskulokutan sinirin distaline epinöral sütüre edilmiştir (ST+SG grubu). Sıçanların inguinal
yağ dokusu diseke edilip toplanan dokulardan uygun pasaj işlemleri sonrasında elde edilen
hücre süspansiyonu tamir edilen bölgelere eklenmiştir. Kök hücre eklenmesi hem sinir
transferi gerçekleştirilen sıçanlara (ST+K grubu), hem de sinir grefti ile transfer
gerçekleştirilen sıçanlara (ST+SG+K) yapılmıştır. Tedaviden 12 hafta sonra sıçanlar anestezi
altındayken 0,1 ms süreli supramaksimal ve değişen şiddette pulslar ile frenik sinir uyarılmış,
bisepse ait bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) yanıtları kaydedilmiştir. Şiddeti değişen
uyaranların yanıtları sinir uyarılabilirliği açısından analizlenerek değerlendirilmiştir.
Maksimal BKAP yanıtının yarısını oluşturabilmek için gerekli uyaran şiddeti ST+K ve
ST+SG+K gruplarında anlamlı artmış olarak bulunmuştur. Uyaran şiddeti yanıt eğrisini
eğiminde anlamlı fark yalnızca ST+SG+K grubu için artış yönünde bulunurken, maksimal
yanıtların hiçbir grupta değişmediği görülmüştür (p<0,05). Eşik değere göre göreceli olarak
belirlenen uyaran şiddeti yanıt eğrilerinde kök hücre uygulamasının anlamlı bir etkisi olmamış
gibi görünse de uyaran şiddetine (mA) bağlı BKAP genliği (mV) değişiminde uyarılabilirliğin
sinir transferi gerçekleştirilip kök hücre uygulanan grupta azaldığı, diğer gruplarda arttığı
görülmüştür. Buna göre sinir uyarılabilirliği yönünden, kök hücre uygulamasının yalnızca
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sinir transferiyle gerçekleştirilen tedavide olumlu etkisi olmazken, sinir grefti ile
gerçekleştirilen tedavide olumlu etki sağlayabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus, kök hücre, sinir uyarılabilirliği, bileşik kas aksiyon
potansiyeli

Abstract
Brachial plexus injury is a health issue which is having a high morbidity rate and operation is
essential. However, treatment options are damage level dependent, in this study we have used
experimental animal models of these treatment techniques. In this study the possible positive
effects of adipose stem cells on the treatment that was made with nerve transfer and nerve
graft transfer were investigated by electrophysiological techniques.
Under light anesthesia the brachial plexus of rat were uncovered and the biceps muscle were
denervated from the entrance of the musculocutaneous nerve to the muscle, the phrenic nerve
dissected from the same side were sutured epineurally to distal of musculocutaneous nerve
(ST group) or in other group, a graft having 5-8 mm length from proximal of
musculocutaneous nerve were sutured epineurally to distal of musculocutaneous nerve
(ST+SG group). The inguinal adipose tissue of rat were dissected and after proper passages
the stem cell suspension were added to the repaired areas. Stem cell curation were made both
to the rats treated with nerve transfer (ST+K group) and treated with nerve graft transfer
(ST+SG+K group). Twelve weeks after curation, under light anesthesia phrenic nerve was
stimulated with 0.1 ms supramaximal pulses and pulses having variable strengths and
compound muscle action potentials (CMAP) were recorded from biceps. Responses to the
pulses having variable strengths were analyzed and evaluated in terms of excitability.
Stimulus strength required for 50% maximal CMAP response found to be significantly
increased for ST+K and ST+SG+K groups (p<0.05). While slope of the stimulus-response
curve were found to be significantly increased only for ST+SG+K group, no significant
difference were found for maximal responses between groups. Although it seems like there
wasn’t any effect of stem cells on stimulus-response curves relative to the threshold current,
stimulus strength (mA) vs CMAP amplitude (mV) curves showed that the excitability of only
nerve transferred stem cell curated group were decreased and for other groups it was found to
be increased. As a result, while stem cell curation had no positive effect on the treatment with
nerve transfer, data showed that it had positive effects on the treatment with nerve graft
transfer.
Key words: Brachial plexus, stem cell, nerve excitability, compound muscle action potential
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P52
Sağ ve Sol Baskın Bireylerde Medyan Sinir Dalları Uyarılabilirlikleri Farklılık
Gösteriyor Mu?
Do the Excitabilities of Medıan Nerve Branches Differ between Left- and Right –Handed
Subjects?
Nizamettin Dalkılıç, İlksen Burat, Seçkin Tuncer, Barkın İlhan
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Konya, Türkiye
Özet
Medyan sinir, bilekten geçtikten sonra baş, işaret ve orta parmakların iki tarafına birer dal,
yüzük parmağının bir tarafına da bir dal olarak dallanır. Medyan sinirin innerve ettiği bu
parmaklardan elektrofizyolojik yöntemlerle bileşik kas veya sinir aksiyon potansiyeli (BKAP
veya BSAP)) kaydı yapılarak bu sinir dallarına ait iletim parametre karşılaştırması sıklıkla
yapılmaktadır. Fakat, median sinirin parmaktaki dallarına ait uyarılabilirlik parametresi
belirlenerek karşılaştırmaların yapıldığı çalışma bulunmamaktadır. Sinir lifleri zarlarının tüm
uyarılabilirlik parametreleri eşik izleme yöntemi ile non-invazif olarak kısa sürede elde
edilebilmektedir.
Bu çalışmada, sağ baskın ve sol baskın bireylerin sağ ve sol el medyan sinir dallarının
uyarılabilirlik parametreleri belirlenmiş, parametreler arasındaki farklılıklar araştırılmış ve
daha sonraki çalışmalara baz oluşturacak bilgi birikimi sağlanmıştır.
Deneylerde sağlıklı gönüllü deneklerin (18-24 yaş arası, 11 kadın ve 10 erkek) bilek
bölgesinden medyan sinirler uyarılmış, sol ve sağ el parmaklarından gümüş parmak
elektrotları ile BSAP gözlenerek uyarılabilirlik parametreleri belirlenmiştir. Eşik altı 100 ms
süreli polarize edici bir pulsun ardından 1 ms süreli eşik üstü bir puls çiftinin uygulanması ile
eşik elektrotonus, sonra şiddet-süre zaman sabiti, akım-eşik ilişkisi ve toparlanma döngüsü
eğrileri elde edilmiştir.
Bu eğrilerin analizinden sağ baskın ve sol baskın bireylerin başparmaklarına ait
uyarılabilirlik parametrelerinden toparlanma döngüsü eğrisinde subuyarılabilirlik değerleri
arasında anlamlı fark görülmüştür. Bu bulgu, bireyin hangi elini baskın kullandığından
bağımsız, yavaş K+ kanalları aktivasyonunu medyan sinirin iki farklı eldeki dallanmalarında
da farklılığın olduğunu göstermektedir.
Her iki grubun işaret parmaklarına ait %40 hedef için depolarize edici eşik elektrotonus
eğrilerinde, koşullandırıcı akımın kesilmesiyle oluşan yanıtta fark olduğu görülmüştür. Bu
bulgu, yavaş K+ kanallarının deaktivasynonu açısından medyan sinirin işaret parmaklarındaki
dallarında sağ el ve sol elde farklı olduğunu göstermektedir. Medyan sinirin orta parmaktaki
dalları karşılaştırıldığında her iki grup arasında bir fark görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Medyan sinir, eşik izleme yöntemi, bileşik aksiyon potansiyeli.
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Abstract
Median nerve branches into two for each of the thumb, index and medius fıngers as inner
and outer parts, with only one branch for the ring finger. There are studies involving
electrophysiological recordings of either compound muscle action potentials (CMAPs) or
compound nerve action potentials (CNAPs) from these fingers. However, to our knowledge
no studies exist on comparative excitability of these nerve branches. Threshold Tracking (TT)
method allows non-invasive acquisition of the excitability parameters of nerve fibers in a
short time. In this study, the excitability parameters of median nerve branches in left- and
right-handed subjects’ were acquired and investigated.
In 21 healthy volunteers (11 women, 10 men, age interval of 18-24) median nerves were
stimulated at wrist, and the corresponding excitability parameters were computed from
individual CNAP recordings from left and right fingers taken via silver ring electrodes, within
TT procedure. Excitability parameters were obtained through the TT procedure involving the
application of a 1ms overthreshold pulse right after a subthreshold conditioning polarizing
pulse, and the protocols of threshold electrotonus, strength-duration time constant, currentthreshold relationship and recovery cycle .
Significant difference was found between the subexcitability regions of recovery cycle
curves belonging to thumbs, independent of handedness, indicating a possible difference in
between the activation of slow K+ channels for the two hands. Similarly, difference between
index fingers was found in the results from the depolarizing threshold electrotonus curve for
40% CNAP at the instant of conditioning pulse finalization, which could be due to a
deactivation difference for slow K+ channels. No difference was found between the medius
fingers of the two hands. These findings will serve as a base for our future studies.

Keywords: median nerve, threshold tracking, compound action potential, right hand, left
hand.

178

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

P53
Medyan Sinir Dallanmaları Parmaklara Göre Uyarılabilirlik Farklılıkları Gösteriyor
Mu?
Are the Excitability of Median Nerve Branches Different Among Fingers?
İlksen Burat, Seçkin Tuncer, Barkın İlhan, Nizamettin Dalkılıç
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Özet
Medyan sinir uyarılarak tek bir parmaktan kas yanıtlarının (BKAP) kaydedildiği ve
incelendiği çalışmalar mevcuttur. Ancak parmaklardan sinire ait bileşik aksiyon potansiyeli
(SBAP) kaydedilmesi, yanıt genliğinin çok daha küçük olması ve ihtiyaç duyulan sistemlerin
daha özelleşmiş olması nedeniyle BKAP kaydedilmesine göre daha zorluklar içermektedir.
Elektrofizyolojik yöntemlerle parmak sinirlerinden SBAP kayıtları yapılarak hız
parametrelerinin elde edildiği çalışmalar mevcut olmasına rağmen bu sinirlere ait
uyarılabilirliklerin karşılaştırıldığı herhangi bir non-invazif çalışma bulunmamaktadır
Eşik izleme yöntemi non-invazif ve acısız olarak kısa sürede çalışılan sinire ait uyarılabilirlik
parametrelerinin elde edilmesinde başarılı bir şeklide kullanılmaktadır. Bu yöntemle sinir
zarlarının uyarılabilirliği ve iyon kanallarının davranışları hakkında bilgi elde
edilebilmektedir.
Bu çalışmada, eşik izleme yöntemi ile sırayla sağ ve sol el baskın kişilerde medyan sinirler
uyarılmış, oluşan BSAP’lar sağ ve sol baş, orta ve işaret parmaklardaki dallarından
gözlenerek parmaklara ait tüm uyarılabilirlik parametreleri elde edilmiş ve bulgular
karşılaştırılarak farklılıklar araştırılmıştır.
Deneylerde sağlıklı gönüllülerin (18-24 yaş arası, 11 kadın ve 10 erkek) medyan sinirleri
bilekten uyarılmış, SBAP ölçümleri ise saf gümüşten yapılmış halka parmak elektrotları ile
sol ve sağ el parmaklarından yapılmıştır. Her bir deney protokolünde, eşik altı 100 ms süreli
polarize edici bir pulsun ardından 1 ms süreli eşik üstü bir pulsun uygulanması ile eşik
elektrotonus, şiddet-süre zaman sabiti, akım-eşik ilişkisi ve toparlanma döngüsü eğrileri elde
edilmiştir.
Elde edilen bulgulardan, sol baskın bireylerin baş, orta ve işaret parmaklarına ait
uyarılabilirlik parametreleri arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Ancak sağ baskın
bireylerde başparmak latansının diğer iki parmağın latans değerlerinden küçük olduğu
görülmüştür. Bu farklılık, medyan sinirin başparmak dallanmalarına ait liflerin
uyarılabilirliğinin daha yüksek, iletim hızlarının da daha büyük olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Medyan sinir parmak dalları, uyarılabilirlik parametreleri, eşik izleme
yöntemi.
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Abstract
There are several studies that examine conduction properties by recording compound muscle
action potentials (CMAP) from fingers by stimulating median nerves.
However, studies on compound nerve action potentials (CNAP) form fingers is limited due to
its amplitude that is smal as compared with CMAP, so recording CNAP needs special
systems.
Although there are some electrophysiological studies concerning CNAP recording from
median nerve finger branches, no non-invasive excitability studies on these nerve can be seen
in the literature.
In actual literature, a successful determination of non-invasive acquisition of excitability
parameters can be made by Threshold tracking (TT) method. With this method excitability
properties of membrane and behavior of ion channels can be attained.
With this study, median nerves of left-and-right-handed subjects were stimulated at wrist, and
by observing CNAP the corresponding excitability parameters of median nerve branches from
thumb, index and medius fingers were obtained.
The TT protocols were conducted on on 21 healthy left-and-right handed volunteers (11
women, 10 men, age interval 18-24) by stimulating median nerve at wrist and by observing
the CNAPs with silver ring electrode couple. Excitability parameters were obtained through
the TT procedure involving the application of a 1 ms overthreshold pulse after a subthreshold
conditioning polarizing pulse (100 ms), and the protocols of threshold electrotonus, strength
duration time constant, current threshold relationship and recovery cycle.
No difference was seen in most of the excitability parameters of thumb, index and medius of
left and right handed subjects. On the other hand, significant differences have been found in
thumb latency parameters of right-handed subject. This finding may suggest that thumb
branches of median nerve are more excitable as compared with other fingers.

Keywords: median nerve branches, excitability parameters, threshold tracking.
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P54
Frekans Alanındaki İletim Hızı Dağılımı Tahmini Metodunun İskemi ile Test Edilmesi
Estimation of Nerve Conduction Velocity Distribution Method In Frequency Domain In
Ischemic Condition
Kamil Savaş, Nazmi Yaraş
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Antalya, Türkiye
Özet

Sinir iletim hızı dağılımı (SİHD) tahmini, çevresel sinirlerin iletimini değerlendirmek için
hem klinikte hem de araştırmalarda kullanılması gelecek vadeden bir analiz yöntemidir.
Çevresel sinirlerin elektro-fizyolojik parametrelerini belirlemek için zaman ve frekans
alanında SİHD çalışmaları yapılmıştır. Ancak, bu çalışmaların belli hız gruplarını etkileyen
hastalıklar kullanılarak test edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada frekans alanında çözüm
yapan bir SİHD metodu kullanılmıştır. Kullanılan çözüm yönteminde önceden bilinmesi
gereken bir tek lif aksiyon potansiyeline (TLAP) formuna gerek yoktur. Bu çalışmada,
metodun güvenilirliğini test edebilmek için, sonuçları tahmin edilebilen farklı fizyolojik
koşullar altında denenmesi düşünüldü. Bu nedenle literatürde sıklıkla karşılaşılan yavaş ileten
miyelinli sinirlerin iskemi uygulamasından ilk önce etkilendiği bilgisi üzerine çözüm yöntemi
iskemik durumda test edilmiştir.
Çalışmada 250-300 gram ağırlığında 10 adet Wistar sıçanlar kullanıldı. İzofloran anestezisi
altında, kuyruk ucuna 4 cm mesafeden elektriksel uyarı verilerek 5 cm ve 10 cm uzaklıklardan
bileşik aksiyon potansiyeli (BAP) kayıtları alındı. Kuyruk kas demetleri içerdiğinden kas
artefaktlarından kurtulmak için distal uyarım ve proksimal BAP kayıtları alındı. İskemi
uygulamasından önce kayıt alındıktan sonra kuyruk başlangıcı bağlanarak 10, 20 ve 30.
dakikalarında BAP kayıtları alındı.
Kuyruğun distal uyarımı sonucunda kas artefaktları ve sinyal-gürültü oranı göz önüne
alındığında; 3 m/s’den daha hızlı sinirler için SİHD tahmini yapılmasının mümkün olduğu
gözlenmiştir. Ayrıca, frekans alanında çözüm yapan bu metotla TLAP tahmini yapılması
mümkündür. Elde edilen SİHD tahminlerini analiz edebilmek için hızlı ( > 36 m/s), orta (1236 m/s) ve yavaş ( < 12 m/s) olacak şekilde 3 hız grubu oluşturulmuştur. İskeminin 20 ve 30.
dakikasında orta hızda ileten sinir yüzdelerinde azalma olmuştur. Bu metodun yavaş ileten
miyelinli sinirlere duyarlı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, artan iskemi süresi ile tahmin
edilen TLAP dalgalarının tepeden tepeye genlikleri lineer artarken dalga süreleri
değişmemektedir. Bu metot üzerine yapılacak çalışmalarla sinir aksiyon potansiyeli
dinamikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi elde etmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Bileşik aksiyon potansiyeli, İskemi, Sıçan, İletim hızı dağılımı.
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Abstract
Nerve conduction velocity distribution (NCVD) is a prospective clinical and research tool for
evaluating conduction in peripheral nerves. Several NCVD studies have been conducted in
frequency and time domains to assess electrophysiological properties of peripheral nerves.
However, this method needs to be tested for its accuracy in diseases affecting individual nerve
groups. In this study, we used a NCVD method in the frequency domain because it does not
require a priori knowledge about the single fiber action potential (SFAP). Moreover, by using
this frequency domain method a SFAP estimation can be achieved. To test this method, a
modified physiological model was designed. The model was based on ischemia in the rat’s
tail which was applied to affect slow conducting myelinated fibers.
250-300 grams, 4 months aged, 10 Wistar rats were used in the experiments. Under isoflurane
anesthesia, bipolar electrical stimulation was applied at 4 cm from the end of the tail and
compound action potentials (CAP) were recorded bipolarly at 5 cm and 10 cm proximal to the
stimulation point. Distal recording of CAPs to proximal stimulation was performed to avoid
muscle artefacts due to the muscle bundles in the rat tail. After recording CAPs, the beginning
of the tail was tied and CAPs recorded at the 10th, 20 th and 30 th minutes of ischemia.
During recordings, 20 Hz high pass and 3 kHz low pass filters were applied.
We conclude that it is possible to estimate NCVD within the 3 – 60 m/s interval because of
the distal stimulation of rat tail. To analyze the estimated NCVDs, we divide the NCVDs into
3 groups: fast (> 36 m/s), medium (12-36 m/s) and slow (< 12 m/s). At the 20th and 30th
minutes of ischemia, percentage of medium speed conducting fibers decreased. It can be
concluded that this method is sensitive to slower conducting fibers. Moreover, estimated
peak-to-peak amplitudes of the SFAPs increase linearly with increasing ischemia duration but
their durations do not change. Future studies on this method may provide detailed information
on nerve action potential dynamics.

Key words: Compound actin potential, ischemia, rat, conduction velocity distribution.
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Frekans Alanındaki İletim Hızı Dağılımı Tahmini Metodunun Soğuk Uygulaması ile
Test Edilmesi
Estimation of Nerve Conduction Velocity Distribution Method In Frequency Domain In Cold
Exposure
Kamil Savaş, Hasan Özdoğan, Nazmi Yaraş
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Antalya, Türkiye

Özet

Sinir iletim hızı dağılımı (İHD) tahmini, klinikte sinir hastalıklarının teşhisi ve uygulanan
tedavinin izlenmesi açısından yüksek potansiyele sahiptir. İHD hesaplayan yöntemlerin
çözümü uyarı noktasından uzak bir noktada oluşan, zamansal dağılıma uğramış bileşik
potansiyele bağlıdır ve zaman alanında çözüm yapılır. Ancak, frekans alanında da İHD
tahmini yapmak mümkündür. Bu çalışmada frekans alanında çözüm yapan bir İHD yöntemi
kullanılmıştır. Bu metodun sağladığı çözümü, tek lif aksiyon potansiyeli (TLAP) dalga
formunun tahminini sağlar. Ancak, bu metodun duyarlılığı belli hız gruplarını etkileyen
durumlarda doğrulanmamıştır. Bu metodu test edebilmek için fizyolojik koşulların
değiştirildiği bir model oluşturuldu. Bir sinir demetindeki hızlı ileten sinir liflerinin, sıcaklığın
düşmesi ile ilk etkilenen sinir grubu olduğu bilinmektedir. Bu nedenle soğuk uygulaması ile
bu metodun duyarlılığının test edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada, 10 adet 250-300 gram ağırlığında Wistar sıçanlar kullanıldı. İzofloran anestezisi
altında, kuyruk ucuna 4 cm mesafeden elektriksel uyarı verilerek 5 cm ve 10 cm uzaklıklardan
yüzeysel bileşik aksiyon potansiyeli (BAP) kayıtları alındı. Kuyruk deri sıcaklığı 33 °C’den 5
°C ‘ye soğutulurken her 5 °C ‘de bir BAP kayıtları alındı.
Distal uyarım sonucunda kas artefaktları ve sinyal-gürültü oranı göz önüne alındığında 3
m/s’den daha hızlı sinirler için İHD tahmini yapılmasının mümkün olduğu gözlenmiştir.
Azalan sıcaklıkla İHD’daki hızlı ileten sinir yüzdeleri azalırken, daha yavaş sinir yüzdelerinde
artma gözlenmiştir. Elde edilen İHD tahminlerini detaylı analiz edebilmek için; hızlı (> 36
m/s), orta (12-36 m/s) ve yavaş (< 12 m/s) olacak şekilde 3 hız grubu oluşturuldu. Hızlı ileten
grup yüzdesi 25 °C ‘de 33 °C’ ye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmaktadır. Bu
bilgiye dayanarak bu metodun hızlı ileten sinirlere duyarlı olduğu söylenebilir. Ayrıca, elde
edilen TLAP tahminlerine göre, sıcaklık azaldıkça TLAP genlikleri ve süreleri artmaktadır.
Ancak, TLAP genlikleri 33 °C ‘den 10 °C ‘ye kadar artmakta, 10 °C ‘den daha düşük
sıcaklıklarda ise azalmaktadır. Bu metot üzerine yapılacak çalışmalarla iyon kanalları
dinamikleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılması mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Bileşik aksiyon potansiyeli, sıcaklık, sıçan, iletim hızı dağılımı.
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Abstract
Nerve conduction velocity distribution (CVD) has the potential to improve both clinical
diagnosis of neuropathy and monitoring the efficacy of treatments. Several CVD methods rely
on long distances of propagation to increase the amount of temporal dispersion in the
compound signals because these methods use time domain. But, it is possible to use frequency
domain to estimate CVD. In this study, we used a CVD method in the frequency domain and
solution of this method supplies single fiber action potential (SFAP). But, sensitivity of this
method needs to be tested for diseases affecting individual nerve groups. A modified
physiological model was designed to test this method. Cold exposure was used to affect fast
conducting fibers in a nerve bundle.
10 Wistar rats of 250-300 gram were used in experiments. Under isoflurane anesthesia,
bipolar electrical stimulation applied at 4 cm from the end of the tail and compound action
potentials (CAP) were recorded bipolarly at 5 cm and 10 cm proximal to the stimulation
point. Tail temperature was decreased from 33 °C to 5 °C and CAPs were recorded at every 5
°C decrease.
It was possible to estimate CVD within 3 – 60 m/s interval because of the distal stimulation of
rat tail. Fast conducting fiber percentage decreased while percentage of the slower fibers
increased with decreasing temperature . We divided the CVDs into 3 groups: fast (>36 m/s),
medium (12-36 m/s) and slow (<12 m/s). Fast conducting group percentage significantly
decreased at 25 °C compared to 33 °C. So, it can be concluded that this method is sensitive to
fast conducting fibers. Moreover, estimated SFAP peak-to-peak amplitudes and durations
increase with decreasing temperature. SFAP amplitude increases as temperature decreases
from 33 °C to 10 °C, but it starts to decrease below 10 °C. Future studies on this method may
provide detailed information on channels dynamics.

Key words: Compound action potential, temperature, rat, conduction velocity distribution.
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Havalı Tabanca Atıcılarında Atıcılık Sporu Deneyim Süresine Göre Önkol Tremor
Frekansı Değerlendirmesi
Forearm Tremor Frequency Assessment of Air Pistol Shooters Based on Shooting Sport
Experience Duration
Elif Sibel Atış1, İbrahim Cansu2, Cengiz Karagözoğlu3, Salih Pınar1, Adil Deniz Duru1
1

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Bölümü, İstanbul,
Türkiye
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Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
3

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet
Fizyolojik tremor vücut segmentlerinin nöromekanik faktörlerden kaynaklanan istemsiz
osilasyonları olarak tanımlanmaktadır. Atıcılık vücudun ve ekstremitelerin tremor olmadan
çok iyi kontrolünü gerektiren bir spordur. Bu çalışmanın amacı, havalı tabanca atıcılarının
farklı görevler sırasındaki tremor frekanslarının atıcılık sporu deneyimlerine göre değişimini
incelemektir. Deneye 3 sağlıklı (1k, 2 E) havalı tabanca atıcısı katılmıştır. Dominant önkol
ivmelenmeleri dinlenme, önkol ekstansiyonu ve elde havalı tabanca atış pozisyonunda
tutulurken hem oturur hem ayakta durur pozisyonda kayıt edilmiştir. Tremor kayıdı için
yüksek temporal çözünürlüklü (1 KHz) ivmelenme sensörü kullanılmıştır. Birinci atıcı ileri
seviye deneyimli atıcı (4 yıl), ikinci atıcı orta seviye deneyimli (2 yıl) ve sonuncu atıcı ise
başlangıç seviyesinde (2 ay) bir atıcıdır. Farklı durumların fizyolojik mekanizmalara etkisini
belirlemek için, önkol ivmelenme zaman serilerinin frekans analizi değerlendirilmiştir. Tüm
deneklerin dinlenme durum önkol tremor tepe frekansları 7-9 Hz bandında yeralmaktadır. En
deneyimli atıcının tüm görevler sırasındaki tremor frekansları diğer deneklere göre daha
düşüktür. Bu, artan atıcılık yılı deneyimi ile tepe tremor frekansının azaldığının bir göstergesi
olabilir. Önkol ekstansiyon durumunda tremor tepe frekansları en iyi atıcı için 3-5 Hz
bandında iken diğer atıcılar için 9-11 Hz bandında yerleşiktir. Tabancayı atış pozisyonunda
tutma esnasında orta ve başlangıç seviye atıcıların önkol tremor tepe frekansı 9-12 Hz
bandında iken en deneyimli atıcının 2 Hz bandındadır. Denekler tabancayı atış pozisyonunda
tutarken önkol tremor frekansları oturma ve ayakta durma sırasında değişmemiştir. Bu sonuç
postural salınımın önkol tremor frekansını bu görev sırasında etkilemediğini göstermektedir.
Netice olarak, bu pilot çalışma, havalı tabanca atıcılarının önkol tremor frekanslarının atıcılık
deneyim süreleri ile bir ilişkisi olabileceğini göstermektedir. İstatistiksel olarak bir sonuç
verilebilmesi için daha daha fazla katılımcı üzerinde deney yapılması öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tremor, frekans analizi, havalı tabanca atış sporu.
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Abstract
Physiological tremor is defined as involuntary oscillations of the body segments that are
originated from the neuro-mechanical factors . Shooting is a sport that requires fine control of
the body and extremities without tremor. The aim of this study is to assess the relation
between the forearm tremor frequencies and the shooting sport experience duration of the air
pistol shooters. Acceleration sensor with high temporal resolution (1Khz) was used to
measure the forearm tremor. Three healthy (2 M, 1 F) air pistol shooters participated in the
pilot experiment in which the tremor of the dominant forearm was recorded during rest,
forearm extension and holding an air pistol, both in sitting and standing positions,
respectively. First subject was an experienced (4 year) air pistol shooter, second was midexperienced (2 year), third was a beginner shooter (2 months). Frequency analysis of time
series were used to identify the different tasks effects on the physiologic mechanisms. For all
tasks, it was observed that, first subjects tremor frequency is lower than the other subjects.
This can be a marker such that tremor frequency decrease with increased shooting experience.
Rest condition peak frequency lay between 7 and 9 Hz band both during sitting and standing
for all subjects. In the extension position, forearm tremor frequency peaks were located
between 9-11 Hz band for second and third subjects while it was between 3-5 Hz for the most
experienced subject. Tremor frequency peaks for holding pistol tasks were between 9-12 Hz
for second and third subjects. Holding pistol task frequencies of all subjects didn’t change
during sitting and standing position which means postural sway doesn’t effect the forearm
tremor during this task. In conclusion, in this preliminary study, forearm tremor frequencies
of air pistol shooters were shown to be associated with their air pistol shooting experience
duration. Furthermore new experiments needs to be performed with more subjects to conduct
statistical analysis.

Key words: Tremor, frequency analysis, air pistol shooting sport.
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P57
Preeklampsinin Patogenezinde Selenoprotein W (SelW) ile Bazı Kardiyometabolik
Parametrelerin Rolü
The Role of Selenoprotein W (SelW) and Some Cardiometabolic Parameters in the
Pathogenesis of Preeclampsia
Elif Erdoğan1, Birsen Aydemir1, F. Behice Cinemre2, Hakan Cinemre3, Abdullah Tüten4,
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Özet

Preeklampsi gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon, proteinüri ve ödem ile karakterize bir
hastalık olup, intrauterin gelişme geriliği, prematüre doğum, fetal ve maternal mortaliteye
neden olmaktadır. Selenyum insanda 25 çeşit selenoprotein yapısında yer alır ve çoğu
oksidoreduktaz aktivitesine sahiptir. Yapılan çalışmalarda selenoprotein W’in (SelW) fetal
gelişimi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Fetal kas ve kalp dokusundaki SelW ekspresyon
düzeyleri fetal selenyum düzeylerine bağlıdır. SelW’in fonksiyonu, tam olarak
aydınlatılamamakla birlikte, oksidoredüksiyon reaksiyonları ile ilişkili görünmektedir.
Çalışmamızın amacı preeklamptik gebelerde ve sağlıklı gebelerde serum SelW ile bazı
kardiyometabolik parametre düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Kadın hastalıkları ve doğum
polikliğinde takip edilen 81 preeklampsi tanısı konan gebelerden hasta grubu, 97 sağlıklı
gebelerden ise kontrol grubu oluşturulmuştur. SelW düzeyleri ELISA yöntemi ile lipid profili,
total protein ve albumin düzeyleri otoanalizörde kolorimetrik metotlarla ölçüldü. SelW, fetal
kilo, total protein ve albumin düzeylerinin preeklamptik gebelerde sağlıklı gebelere göre
anlamlı olarak düşük olduğu saptandı(sırasıyla p<0.01,p<0.001,p<0.001,p<0.001). Ayrıca
sistolik ve diyastolik kan basınçları, ve trigliserid düzeyleri preklamptik hasta grubunda
sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak dah yüksekti (sırasıyla p<0.001,p<0.001,p<0.05).
SelW ve serum total kolesterol düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulundu
(r=0.237,p<0.05). Vücut kitle indeksi, fetal kilo ile pozitif bir korelasyon gösterdi
(r=0.319,p<0.01). Sistolik ve diyastolik kan basınçları ile fetal kilo arasında negatif
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korelasyon (sırasıyla r=-0.424,p<0.01;r=-0.470,p<0.01) vardı. Sonuç olarak, serum SelW
düzeylerindeki azalmanın preeklamptik gebelerde, fetal ve maternal komplikasyonların ortaya
çıkmasında bazı kardiyometabolik parametreleri etkileyerek rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, selenoprotein W, sistolik kan basıncı, diyastolik kan
basıncı, vücut kitle indeksi
Abstract
Preeclampsia is characterized by hypertension, proteinuria and edema during pregnancy, It
causes. intrauterine growth retardation, premature birth, fetal and maternal mortality. The
selenium takes place in the structure of selenoproteins which are mostly showing
oxidoreductase activity in human. Some studies were reported that selenoproteins Win (SelW)
was associated with fetal development. SelW expression level in the fetal muscle and heart
tissue depends on fetal selenium levels. Although, SelW function is not completely
elucidated, it may be related with oxidoreduction reactions. Our aim was to compare levels of
serum SelW and some cardiometabolic parameters between preeclamptic and healthy
pregnant women. 81 patients presented to Obstetrics and Gynecology outpatient clinic for
following of preeclampsia has been studied. Serum SelW levels were measured by using
ELISA assay. Serum lipids, total protein and albumin levels were measured in all cases. we
found that SelW, fetal weight, total protein and albumin levels significantly reduced in
preeclamptic pregnancies compared to healthy pregnant (p<0.01,p<0.001,p<0.001,p<0.001
respectively). Systolic and diastolic blood pressure, and triglyceride levels were significantly
increased in preeclamptic patients when compared to healthy control group
(p<0.001,p<0.001,p<0.05 respectively). There was a positive correlation between SelW and
serum total cholesterol levels(r=0.237,p<0.05). There was also, a positive correlation between
body mass index and fetal weight(r=0.319,p<0.01). Systolic and diastolic blood pressures
showed negative correlation with fetal weight (r=-0.424,p<0.01; r=-0.470,p<0.01
respectively). We concluded that the reduction of serum SelW levels in preeclampsia may
play a role in the occurrence of fetal and maternal complications by affecting cardiometabolic
parameters.

Key words: Preeclampsia, selenoprotein W, systolic blood pressure, diastolic blood pressure,
body mass index
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P58
Preeklamptik ve Sağlıklı Gebelerde Pon1(192) Polimorfizminin Araştırılması
Investıgation of Pon1(192) Polymorphism in Pregnant Women with Preeclampsia and
Healthy Pregnant Controls
Birsen Aydemir1, F. Behice Cinemre2, Hakan Cinemre3, Abdullah Tüten4, Nermin Akdemir5,
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Özet

Paraoksonaz 1 geni (PON1) 192 polimorfizminin kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda preeklamptik ve sağlıklı gebelerde PON1 (192)
polimorfizmi ve bazı biyokimyal parametrelerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. PON1
polimorfizmi 98 preeklamptik ve 98 sağlıklı gebe kadında PCR-RFLP yöntemi ile araştırıldı.
Hastaların rutin serum biyokimyasal parametreleri otoanalizörde çalışıldı. QQ, QR ve RR
genotiplerinin sıklıkları preeklamptik gebelerde sırasıyla % 60, % 35 ve % 5, sağlıklı
gebelerde ise % 52, % 40 ve % 8 olarak bulundu. Preeklamptik gebelerde sistolik ve
diyastolik kan basınçları, üre ve kreatinin değerleri sağlıklı gebelere göre yüksek bulundu.
PON192 genotiplerinde hastaların sistolik ve diyastolik kan basınçları, üre ve kreatinin
değerleri bu genotipe karşılık gelen kontrol grubu bireylerine göre anlamlı olarak yüksek
bulundu. Sonuç olarak preeklamptik gebelerde PON1(192) polimorfizmi ile kan basınçları ve
bazı biyokimyasal parametre düzeylerinin etkilendiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, paraoksonaz 1, polimorfizm, sistolik kan basıncı,
diyastolik kan basıncı
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Abstract
Paraoxonase 1 gene (PON1) 192 polymorphism has been shown to be associated with
cardiovascular diseases. In our study we aim was to compare PON1 (192) polymorphism and
some biochemical parameters between preeclamptic and healthy pregnant women. PON1
(192) polymorphism was detected in 98 preeclamptic and 98 healthy pregnant women by
using PCR-RFLP methods. Routine serum biochemical parameters of patients were analyzed
by autoanalysers. QQ, QR and RR genotype frequencies were %60, %35 ve %5, respectively
in preeclamptic pregnant women and %52, %40 ve %8 respectively in healthy pregnant
women. Systolic and diastolic blood pressure, urea and creatinine levels were higher in
preeclamptic pregnant women compaterd to healthy pregnant. Acccording to PON192
genotypes, systolic and diastolic blood pressure, urea and creatinine levels of patients were
higher than this genotype corresponding control group. We conculed that PON1 (192)
polymorphism can effect blood pressure and some biochemical parameters in preeclamptic
pregnant women.

Key words: Preeclampsia, paraoxonase 1, Polymorphism, systolic blood pressure, diastolic
blood pressure
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P59
Gestasyonel Diyabetes Mellitusta Kanda Selenoprotein-P (SeP) ile Glikoz Metabolizma
Parametreleri İlişkisi
Relationship between Serum Selenoprotein-P(Sep) Levels and Glucose Metabolism
Parameters in Gestational Diabetes Mellitus
Ayşe Yücel1, Birsen Aydemir1, F. Behice Cinemre2, Hakan Cinemre3, M. Aytaç Yüksel4,
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Özet

Selenoprotein P (SeP) sentezinin disregülasyonu sonucu insülin direnci ile tip 2 diyabet
arasında bir ilişkinin varlığı bilinmektedir. SeP’nin antioksidan ve metabolik fonksiyonları
bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda yeni bir hepatokin olan SeP’in glikoz
metabolizması ve insülin duyarlılığının düzenlenmesinde önemli bir rol üstlendiği
belirtilmektedir. Çalışmamızın amacı gestasyonel diyabetik gebelerde ve sağlıklı gebelerde
serum SeP ile bazı metabolik parametre düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kadın
hastalıkları ve doğum anabilim dalı polikliğinde takip edilen 92 gestasyonel diyabetik tanısı
konan gebelerden hasta grubu, 87 sağlıklı gebelerden ise kontrol grubu oluşturuldu. SeP
düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Biyokimyasal parametreler otoanalizörde kolorimetrik
metotlarla ölçüldü. SeP, HbA1c, kan şekeri ve total kolesterol düzeylerinin gestasyonel
diyabetik grupta sağlıklı gebelere göre yüksek olduğu tespit edildi. HbA1c değerleri insülin,
kan şekeri ve insülin direnci ile pozitif korelasyon gösterdiği saptandı (sırasıyla r=0.515,
p=0.01; r=0.331, p=0.01; r=0.591, p=0.01). Total kolesterol ile LDL-kolesterol ve trigliserit
arasında da gözlendi (sırasıyla r=0.904, p=0.01, r=0.533, p=0.01). Sonuç olarak, gestasyonel
diyabette serum SeP düzeylerindeki artışın glikoz metabolizması regülasyonunun bozulması
sonucu bu metabolik parametrelerden bağımsız bir risk faktörü olabileceği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diyabet, selenoprotein P, insülin direnci, HbA1c, lipid
profili
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Abstract
It is known that there is is a relationship between dysregulation of Selenoprotein P (SeP)
synthesis and type 2 diabetes due to formation of insulin resistance. SeP has antioxidant and
metabolic functions in the body. Recently, it has been demostrated that SeP played an
important role in glucose metabolism and the regulation of insulin sensitivity as a new
hapatokine. In this study we aim to investigate a relationship between SeP and some
metabolic parameters playing role gestational diabetes. 92 gestational diabetic pregnants 87
healthy pregnant women were studied. Serum SeP was measured by ELISA assay. Serum
biochemical parameters of patients were analyzed by autoanalysers. SeP, HbA1c, fasting
blood sugar and total cholesterol levels were higher in gestational diabetic pregnants
compared to healthy pregnant women. HbA1c showed a positive correlation with insülin,
blood sugar and insulin resistance (r=0.515, p=0.01; r=0.331, p=0.01; r=0.591, p=0.01,
respectively). Total cholesterol also showed a positive correlation with ile LDL- cholesterol
and triglycerides (r=0.904, p=0.01, r=0.533, p=0.01, respectively). In conclusion, the increase
in serum SEP levels might be an independent factor for the deterioration of regulation of
glucose metabolism in gestational diabetes.

Key words: Gestational diabetes, selenoprotein P, insulin resistance, HbA1c, lipid profile
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P60
Türk Toplumunda PON1(192) Polimorfizmi ve Gestasyonel Diabetes Mellitus
Arasındaki İlişki
Relationship between PON1(192) Polymorpiısm and Susceptibility of Gestational Diabetes
Mellitus in Turkish Population
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Özet
Diabetes mellitus dünyada yaygın olan kronik bir metabolik hastalıktır. Diyabetik
komplikasyonların etiyolojisinin multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir ve genetik faktör ile
ilişkilidir. Paraoksonaz 1 geni (PON1) 192 polimorfizminin tip 2diyabet komplikasyonları ile
ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda gestasyonel diabetes mellituslu ve sağlıklı
gebelerde PON1 (192) polimorfizmi ve bazı metabolic parametrelerin karşılaştırılması
amaçlanmıştır. PON1 polimorfizmi aynı coğrafik bölgede 99 gestasyonel diyabetik ve 98
sağlıklı gebe kadında PCR-RFLP yöntemi ile araştırıldı. Rutin serum biyokimyasal
parametreleri otoanalizörde çalışıldı. QQ, QR ve RR genotiplerinin sıklıkları gestasyonel
diyabetik gebelerde sırasıyla % 54, % 39 ve % 7, sağlıklı gebelerde ise % 52, % 40 ve % 8
olarak bulundu. Gestasyonel diyabetik gebelerde açlık kan şekeri, insülin, HbA1c ve HOMAIR değerleri sağlıklı gebelere göre yüksek bulundu. PON192 genotiplerinde hastaların açlık
kan şekeri, insülin, HOMA-IR ve HbA1c değerleri bu genotipe karşılık gelen kontrol grubu
bireylerine göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç olarak gestasyonel diyabetik gebelerde
PON1(192) polimorfizmi ile glikoz metabolizma parametreleri arasında bir ilişkinin olduğu
gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diabetes mellitus, paraoksonaz 1, polimorfizm, glikoz,
insülin, insülin direnci
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Abstract
Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease with a high prevalence worldwide. The
etiology of diabetic complications is multifactorial, and is closely associated with genetic
background. Our study aimed to compare the effect of PON1(192) polymorphism and some
metabolic parameters in patients with gestasyonel diabetes mellitus and healthy pregnant
women. 99 pregnant women with GDM and 98 healthy pregnant women from the same
geographic region were included in the study. Polymerase chain reaction (PCR)-based
restriction analysis was used to identify PON1(192) polymorphism. Routine biochemical
parameters were measured by autoanalyzer. The frequencies of the QQ, QR and RR
genotypes were found as 54%, 39% and 7% in pregnant women with GDM and 52%, 40%
and 8% in healthy pregnant women, respectively. Fasting glucose, insulin, HbA1c and
HOMA-IR values were detected at higher in GDM than in healthy pregnant women. PON192
genotypes the fasting glucose, insulin, HbA1c and HOMA-IR values of GDM pregnant
women were significantly higher than in the corresponding healthy pregnant women. In
conclusion, we shown that PON1(192) polymorphism and glucose metabolism parameters
seems to be related to GDM pregnant women.

Key words: Gestational diabetes mellitus, paraoxonase, polymorphism, glucose, insulin,
insulin resistance
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P61
Diyabetik Kardiyomiyopatide Uzamış Aksiyon Potansiyeline Yeni Bir Yaklaşım; Geç
Sodyum Akımları ( INaL )
A New Approach of Prolonged Action Potential in Diabetic Cardiomyopathy; Late Sodium
Current ( INaL )
Uğur Dalaman, Nazmi Yaraş
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Antalya, Türkiye
Özet
Diyabet çağımızda en sık karşılaşılan ve görüldüğü yaş aralığı açısından da en geniş
çerçeveye sahip hastalıklardandır. Birçok organ üzerine ciddi sorunlar meydana getiren bu
patolojiden en çok etkilenen dokulardan bir tanesi de kalptir. Diyabetik kardiyomiyopati
olarak adlandırılan bu olgu uzun süredir çalışılmakta ve hücre düzeyinde gerçekleştirdiği
sorunlar farklı açılardan değerlendirilerek çözüm yolu bulunmaya uğraşılmaktadır. Bu
patolojinin yarattığı hücresel sorunların başında aksiyon potansiyeli (AP) ve onun süresinde
(APD) gerçekleşen değişimlerdir. Bu sorun uyarılma-kasılma çiftlenimi açısından
bakıldığında hem aritmik durumlar oluşturabileceği gibi hem de kasılma mekanizmasını
etkileyerek fonksiyon bozukluklarına yol açabilmektedir.
Son yıllarda yapılan çalışmalara göre, çeşitli hastalık modellerindeki APD uzamasında Na+
iyon akımı inaktivasyon kinetiğinin yavaş bileşenindeki değişimlerin de etkili olduğu
vurgulanmıştır. Çalışmamız, diyabetik kardiyomiyopatide oluşan AP değişimlerinin nedenleri
arasında Na+ kanal kinetiklerinin rolünü belirlemek için planlanmıştır.
Bu çalışmada 10 adet 300 – 400 gr ağırlığında Wistar erkek sıçanlar kullanılmıştır. Kontrol
grubuna uygulama stresi etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla % 0.9’luk serum fizyolojik
i.p. enjeksiyonla uygulanmıştır. Diyabet oluşturabilmek için bir defaya mahsus olarak 50
mg/kg dozda streptozotosin (STZ) i.p. enjeksiyon olarak uygulanmış ve 6 hafta kan şekerleri
2 hafta aralıklarla ölçülerek diyabetik durumları izlenmiştir. Süreç sonunda kan glukoz düzeyi
350 mg/dL ve üzerinde olan deney hayvanları kalplerinden voltaj ve akım kenetleme (patch
clamp) deneyleri için tek kardiyomiyosit izolasyonu yapılmıştır.
Tüm hücre Na+ iyon akım yoğunluğu akım-voltaj karakteristiği açısından bakıldığında kontrol
grubuyla bir fark gözlenmemiştir. İnaktivasyon kinetiğini oluşturan yavaş ve hızlı bileşende
kontrole göre azalma (Kτs:1.075±0.04615 DCτs:0.9215±0.03434; Kτf:0.3039±0.02347
DCτf:0.2552±0.01110), kararlı durum inaktivasyon kinetiğinde pozitif potansiyellere kayma
bulguları elde edilmişken, reaktivasyon kinetiğinde bir farklılık gözlenmemiştir.
Sonuç olarak diyabetik kardiyomiyopatili sıçan ventrikül hücrelerinde gerçekleşen APD
uzamasında INaL’nın de (late sodium current) rolü olduğu ve daha detaylı çalışmalar yapılarak
mekanizmanın net bir şekilde anlaşılması gerekliliği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, kardiyomiyopati, aksiyon potansiyeli, geç sodyum akımları
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Abstract

In our age, diabetes is the most common disease in the World. Heart is one of the most
affected tissues from this pathology, besides many organs. The most challenging issues in
diabetic cardiomyopathy at the cellular level are the changes in action potential and the
currents’ kinetics. This problem not only can create arrhythmic conditions but also can lead to
dysfunction which affects the mechanism of contraction. Recent studies are emphasing that
changes in slow component of Na+ current inactivation kinetics responsible for APD
prolongation in various disease models. In our study, we aimed to detemine the role of Na +
channel kinetics in AP changes that occur in diabetic cardiomyopathy.
In this study, we used 10 male Wistar rats weighing 300 to 400 gr. The control group was
injected (i.p.) % 0.9 saline in order to eliminate the stress of the application. To create
diabetes 50 mg/kg streptozotocine (STZ) was injected (i.p.) and blood glucose level was
measured for 6 week to monitor diabetic conditions. At the end of the period, hearts of the
experimental animals with blood glucose levels of 300 mg/dl or above were excised and
single cardiomyocytes were obtained enzimatically for current and voltage clamp (patch
clamp) experiments.
From the perspective of current-voltage characteristics, no difference in whole cell Na+ ion
current density was observed between control and diabetic rats. Slow and fast component of
inactivation kinetics of diabetic rats was reduced compared to that of control (Cτs:1.07±0.05,
DCτs:0.92±0.034; Cτf:0.30±0.023 DCτf:0.26±0.01). Furthermore, steady-state inactivation
kinetic was shifted to positive potential, and no difference was observed in the reactivation
kinetics.Consequently, it is concluded that late sodium current has a role in APD prolongation
that occurs in diabetic cardiomyopathy in rat ventricular cells.

Key words: Diabetes, cardiomyopathy, action potential, late sodium current
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P62
SO2 Donörü Kalp Yetmezliği ile Uzayan Aksiyon Potansiyelini Geç Sodyum Akımı
İnhibisyonuyla Düzeltir
SO2 Donor Restore Prolonged Action Potential in Heart Failure via İnhibiting Late Sodium
Current
Uğur Dalaman, Yasin Gökçe, Nazmi Yaraş
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Antalya, Türkiye

Özet

Günümüzde mortalite ve morbitide oranı en yüksek hastalıklar içerisinde kalp hastalıkları
bulunmaktadır. Kalp yetmezliği ise en sık karşılaşılan durumlarından bir tanesidir. Deneysel
anlamda bir beta adrenerjik reseptör agonisti olan isoproterenol kullanılarak bu olgu
oluşturulabilmektedir. Son yıllarda toksik etkisi bilinen bazı moleküllerin (CO, NO, H2S ve
SO2), hücreler tarafından sentezlendiği ve fizyolojik süreçlerde etkin roller üstlendiği yapılan
çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamız deneysel olarak oluşturulan yetmezlik modelinde, bir
gazotransmitter olarak düşünülen SO2’in hücre elektrofizyolojisine olası etkilerini
gözlemleyerek bu patolojiye moleküler anlamda yeni bir yaklaşım açısı oluşturabilmektir.
Bu çalışma için 300-400 gr ağırlığında wistar erkek sıçanlar kullanılmıştır. Kontrol grubu
hayvanlarına uygulama stresi etkisini yok edebilmek için %0.9’luk serum fizyolojik
verilmiştir. Yetmezlik modeli için 40 mg/kg izoproterenol i.p enjeksiyon uygulanmıştır. SSO2
donörü sodyum meta-bisülfit 40 mg/kg intragastrik gavaj yolu ile verilmiştir. 7 gün süren
uygulamalar sonunda deney hayvanlarının kalplerinden, voltaj ve akım kenetleme (patch
clamp) deneyleri için tek kardiyomiyosit izolasyonu yapılmıştır..
İzoproterenol verilerek oluşturulan yetmezlik modelinde aksiyon potansiyelinin
repolarizasyon süresi (APD) kontrol grubuna nazaran anlamlı bir şekilde artış göstermiştir.
SO2 etkisi gözlemlenen grupta APD’de her hangi bir değişiklik gözlenmezken, patolojik
durumun gözlendiği hayvanlara SO2 donörü verilmesi sonucunda yetmezlik durumunda
gözlemlenen APD’de kontrol seviyelerine doğru bir kısalma kaydedilmiştir. Bu durumun
nedenini anlayabilmek amacıyla, aksiyon potansiyelini oluşturan K+, Na+ ve Ca+2 iyon
akımlarına bakılmıştır. K+ ve Ca+2 akımlarında elde edilen değişimlerin bu durumu
açıklamakta yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Na+ akımları çerçevesinde durum incelendiğinde
akım yoğunluğunda bir farklılık görülmezken, yetmezlik durumunda kanal kinetiklerinde
değişiklikler ve geçen yük miktarında artış gerçekleşmektedir. SO2 donörü uygulamasının bu
kinetikleri kontrol seviyelerine çektiği gösterilmiştir.
İzoproterenol ile oluşturulan yetmezlik sonucunda APD’nin uzamasıyla uyarılma kasılma
çiftleniminde sorunlar ortaya çıkmaktadır. SO2’nin ise, bu patolojik durumda sodyum kanal
kinetiklerini normal duruma geri döndürmek suretiyle, APD uzamasını önlediği gösterilmiştir.
Sonuç olarak SO2’nin bir gazotransmitter gibi davranabildiği anlaşılmış ve bu davranışın daha
detaylı anlaşılabilmesi için ileri çalışmaların yapılması gerekliliği ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, aksiyon potansiyeli süresi, voltaj kenetleme
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Abstract
Today, heart diseases are one of commonly seen disease groups and they can be modeled
using isoproterenol, which is a beta adrenergic receptor agonist. In recent years, it has been
shown that some molecules (CO, NO, H2S and SO2) which have known toxic effects, are
synthesized in cells and take active roles in several physiological processes. Our study aimed
at creating a new approach for studies on potential effects of SO2 as a gasotransmitter in the
sense of molecular pathology.
In this study Wistar male rats weigthing 300-400 g were used. 0.9% physiological serum
solution was given to control group. 40 mg/kg of isoproterenol was injected by (i.p.) and
meta-bisulfite 40 mg/kg, as SO2 donor, was administered by intragastric gavage for 7 days.
Then the hearts of experimental animals were excised and single cardiomyocytes were
obtained enzimatically for patch clamp measurements.
The duration of the repolarization phase of action potential in the failure increased
significantly compared to the control group. There are no changes observed in action potential
duration (APD) of sole SO2 administered animals. However, it was observed that in SO2
administered failure group animals APD’s has returned to control group level. K+, Na+ ve
Ca2+ currents, which are responsible for the action potential, were examined. But changes in
K + and Ca2+ currents can not explain the changes in this situation. Beside while no difference
in I-V characteristics of Na+ currents was noted , certain changes in channel kinetics as well
as increases in the amount of the charge were observed in the case of experimental failure. We
demonstrated that SO2 donor was turning down temporal kinetics to the control levels
Consequently, in this pathological condition, SO2 has been shown to inhibit the APD
prolongation by restoring the normal parameters of Na channels kinetic. These results
manifested that the SO2 acts as a gasotransmiter and this behavior deserves to be studied
further.

Key words: Heart failure, action potential duration, voltage clamp
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P63
Kolon Kanseri Hücrelerinde Sodyum Bütirat Muamelesi ile İndüklenmiş
Farklılaşmaların FTIR Mikrospektroskopisi ve İşlemsel Yöntemler Kullanılarak
Kantitatif Analizi
Quantitative Analysis of Sodium Butyrate Induced Differentiation of Colon Cancer Cells by
FTIR Microspectroscopic and Computational Methods
Nihal Şimşek Özek1, Seher Gök1, Başak Öztan2, Bülent Yener2, Sreeparna Banerjee1, Feride
Severcan1
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P64
Vücut Sıvılarından Nörodejeneratif Hastalıkları İncelemede Titreşim Spektroskopisi
Investigation of Neurodegenerative Diseases from Body Fluids by Vibrational Spectroscopy
Dilek Yonar1, Akın Sevinç1, Levent Öcek2, Bedile İrem Tiftikçioğlu2, Sevgi Bayarı3, Yaşar
Zorlu2, Feride Severcan1
1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara, Türkiye

2

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

3

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye

200

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

P65
Mayada, Otofaji ve Mitokondriyal İşlevsizlik Arasındaki İlişki
The Relationship between Mitochondrial Dysfunction and Autophagy in Yeast
Devrim Öz Arslan1, Gülen Kılıçkaya1,2, Berna Üstüner1,3, Evren Kılınç1, Yavuz Oktay4,5
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Özet
Hasarlı mitokondrilerin uzaklaştırılması, patolojik koşullarda ve fizyolojik homeostazın
sağlanmasında önemlidir. Kardiolipin (KL), özellikle mitokondri iç zarında yer alan bir
fosfolipittir, oksidatif fosforilasyonla ilgili proteinler ile etkileşmesinin yanı sıra hücre ölümü
ve otofajinin düzenlenmesinde rol oynar. KL’nin otofaji/mitofajide ki rolünü araştırmak için,
delta-Crd1 (KL sentez geni) ve delta-taz1 (tafazzin, kritik bir Kl düzenleyici enzim geni)
silinmiş mutant soyları, yabani tip S. cerevisiae soyu (GA74-1A) ile karşılaştırıldı. pRS316GFP-ATG8 plasmidi aktarılan maya soyları farklı karbon kaynaklarında (fermente edilebilen
ve edilemeyen ortamda) büyütüldükten sonra, otofajiyi indüklemek için besinden yoksun
ortama aktarılarak farklı zamanlarda büyütüldü. Otofaji indüksüyonu, GFP-ATG8 ifadesinin
Western blot ve flow sitometrik analizler kullanılarak izlendi. Ayrıca, mitokondriyal solunum,
mitokondriyal zar potansiyeli (MZP) ve mitokondriyal protein komplekslerinin organizasyonu
incelendi. Otofaji indüksüyonunda üç soy arasında dördüncü saatte anlamlı fark
görmememize rağmen, 24 üncü saatte delta-Crd1 soyu farklı bir profil gösterdi. Otofaji
indüksüyonu yabani tip ve delta-Crd1 soyunda ATP sentez inhibitörü FCCP’ye cevap olarak
solunum hızı artışını azalttığı gözlemledik. Bu sonuçlar ön veriler olup çalışmalar devam
etmektedir. Mitokondriyal protein kompleksleri, blue-native jel elektroforezi ve Western blot
ile analiz edildi. Flow sitometri aracılığıyla floresan boya (MitoTracker Red CMXRos)
kullanılarak yapılan MZP ölçümü, fermente edilebilen ve edilemeyen ortamda büyütülen
delta-Crd1 soyunda azalma olduğunu gösterdi. Otofaji indüksüyonu, tüm soylarda MZP
seviyesini daha fazla azalttı. Halen, değişik koşullarda MitoTracker Red ve GFP-ATG8’in
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hücresel lokalizasyonunu araştırmaktayız. Mitokondriyal işlevsizlik her ne kadar otofaji ve
mitofaji için önemli olsa da, mekanizmanın moleküler detayları yeteri kadar anlaşılamamıştır.
Bu yüzden, KL’nin otofaji ve mitofajideki olası rollerinin izahı, yaşlanma ve nörodejeneratif
hastalıkların temel mekanizmalarını anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.
Çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje numarası:212T027).
Anahtar Kelimeler: Otofaji, mitofaji, maya, mitokondrial işlevsizlik
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Abstract
The removal of damaged mitochondria is essential in physiological homeostasis and
pathological conditions. Cardiolipin (CL) is a phospholipid which is localized exclusively to
the mitochondrial inner membrane (MIM) and it interacts with proteins driving oxidative
phosphorylation and plays a role in the modulation of apoptosis and autophagy. In order to
investigate the role of CL on the autophagy/mitophagy, we used mutant strains namely deltaCrd1 (cardiolipin synthase gene) strain and delta-taz1 (tafazzin, a critical cardiolipin
modifying enzyme gene deleted) strain and compared them to the wild-type S. cerevisiae
strain GA74-1A. Yeast strains were transformed with pRS316-GFP-ATG8 plasmid and
grown in different carbon sources (fermentable and non-fermentable media) and then shifted
to starvation medium in different time points to induce autophagy. Autophagy induction was
monitored by GFP-ATG8 expression using Western blot and flow cytometric analyses.
Mitochondrial respiration, mitochondrial membrane potential (MMP) and the organization of
mitochondrial protein complexes were also studied.

Although we did not observe a

significant difference in autophagy induction level between the three strains at four hours (h),
delta-Crd1 strain showed distinct profile at 24h. We observed that autophagy induction
diminished the increase in respiration rate in wild-type and delta-crd1 strains in response to
FCCP (ATP sythesis inhibitor). These are preliminary results from an ongoing study.
Mitochondrial protein complexes were analysed by blue-native gel electrophoresis and
Western blot. Measurement of MMP using fluorescent dye (MitoTracker Red CMXRos) by
flow cytometry showed a decrease in delta-Crd1 strain grown in fermentative and nonfermentative media. Autophagy induction further diminished the level of MMP in all strains.
Currently, we are studying cellular localization of MitoTracker Red and GFP-ATG8 under
different conditions. Although mitochondrial dysfunction is important for autophagy and
mitophagy, the molecular details of its mechanism is poorly understood. Therefore,
elucidation of possible roles of cardiolipin on autophagy and mitophagy will contribute to the
understanding of the basic mechanisms of aging and neurodegenerative disorders.
This study is supported by TUBİTAK (Project number:212T027).

Key words: Autophagy, mitophagy, yeast, mitochondrial dysfunction

203

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

P66
Galvanik Akım ile Çalışan Hemoroidal Hastalık Tedavi Cihazı
Hemorrhoidal Disease Treatment Device Using Galvanic Current
Murat Pehlivan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, İzmir, Türkiye

Özet
Anal kanaldaki damarsal yapılara hemoroid adı verilir. Hemoroidler normal durumda
dışkılamanın kontrolünde yardımcı olan yastıkçıklardır. Şişmeleri veya iltihaplanmaları
durumunda hemoroidal hastalık adı verilen patolojik durum meydana gelir.
Hastalığın belirtileri hemoroid tipine göre değişir. İç hemoroidler genellikle ağrısız kanama
ile kendini gösterir. Dış hemoroidlerin tromboze olması sonucu ise anüs çevresinde belirgin
ağrı ve şişlik meydana gelir. Toplumun yaklaşık %5’i hemoroidal hastalıktan yaşamı boyunca
herhangi bir zamanda etkilenmektedir.
Hemoroidal hastalığın tedavisinde cerrahi yöntemler, lastik bant ligasyonu, skleroterapi,
infrared radyasyon, laser ile cerrahi, kriyoterapi ve galvanizasyon v.b. gibi çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Galvanizasyon yöntemi diğerlerine göre anlamlı avantajları olan ve
muayenehane ortamında 5-15 dakika sürede uygulanabilecek invaziv olmayan bir yöntemdir.
Çünkü bu yöntemde hasta hazırlığı yapılmaz, anestezi kullanılmaz, hastanede hasta yatışı
yoktur ve hasta aynı gün içinde normal yaşamına devam edebilir. Tek bir hemoroid için
genellikle bir tedavi uygulaması yeterlidir.
Bu yöntem ilk defa 1934 yılında yayımlanmış olmasına rağmen günümüzde çeşitli sebepler
ile hekimler arasında yaygın kullanılmamaktadır. Galvanizasyon yöntemini kullanan piyasada
mevcut cihazlar araştırılmış ve bunları kullanmış olan hekimlere ulaşılarak onların bu metodu
kullanmalarını engelleyen eksikler ve sorunlar araştırılmıştır. İki firma ile “TÜBİTAK 1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” başvurusu ve kabulü sonucu yazar tarafından
tamamen yeni bir elektronik tedavi cihazı geliştirilmiştir. Proje tamamlanarak yazılım,
donanım bakımından ve elcik aparatı ile yeni ve üstün özellikleri olan bir cihaz imal edilmiştir
ve burada tanıtılacaktır.
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İlk bulgulara göre geliştirilen cihazın amacına ulaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Daha önce
piyasada mevcut cihazı kullanmış olan genel cerrahi uzmanı hekimler yeni geliştirilen
prototip cihazın hastalarda kullanımının çok daha rahat ve kolay olduğunu, yormayan bir elcik
aparatı olduğunu bildirmişlerdir. Cihazın yeni bazı özelliklerinin hemoroid tipi ile ilişkisinin
araştırılacağı bir klinik araştırma yakında başlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemoroid, hemoroidal hastalık, tedavi, galvanik akım
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Abstract
Hemorrhoids are vascular structures in the anal canal. In their normal state, they are cushions
that help stool control. They become pathological when swollen or inflamed, known as
hemorrhoidal disease.
The signs and symptoms of hemorrhoids depend on the type present. Internal hemorrhoids
usually present with painless rectal bleeding. External hemorrhoids, when thrombosed, cause
significant pain and swelling in the area of the anus. Around 5% of the population is affected
at any given time from hemorrhoids.
A number of procedures may be performed for the treatment of hemorrhoids such as surgical
procedures, rubber band ligation, sclerotheraphy, infrared radiation, laser surgery, cryotherapy
and galvanization, etc. Galvanization is an office-based procedure which has considerable
advantages over others as it is a non-invasive 5-15 minute treatment. Because, there is no
need for patient preparation, anesthesia or hospital stay and the patient can resume to normal
activities in the same day. Usually patients need only one treatment for a single hemorrhoid.
Although the method firstly published in year 1934, it is not widely used among surgeons due
to some reasons. The devices using galvanization method were investigated in the market and
the surgeons who used these devices were interviewed about their experiences including the
shortcomings or problems which make them uninterested in the method. After the application
together with two commercial firms to “TÜBİTAK 1507 Research and Development Starter
Support Program” a new electronic treatment device was developed by the author. The project
was completed and the final prototype device manufactured having some superior features in
software, hardware and in handle piece will be introduced here.
The preliminary results of interview among the general surgeons that has experienced the
other devices showed that the new design has achieved its goal as it is much easy and
comfortable to use and it has untiring handle piece during the procedure. Some new
measurement features of the device related to the grade of hemorrhoidal disease will be
investigated in clinical trials in the near future.

Key words: Hemorrhoid, hemorrhoidal disease, treatment, galvanic current
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Kofçaz İlçesi – Kırklareli Koyun Serum ve Yapağı Örneklerinde Eser Element Düzeyleri
Levels of Trace Elements in Serum and Wool Samples of Sheep in KIRKLARELİ - KOFÇAZ
Fatma Ateş Alkan1, Denizhan Karış1, Banu Dokuzeylül2, Mehmet Erman Or2, Ümit Bora
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Özet

Kırsal kesimde küçük aile işletmelerinde koyunculuk et, süt ve yapağı için yetiştirilen önemli
bir hayvancılık koludur. Eser elementler birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayda hayati
öneme sahiptir. Doğal besin kalitesi ve yemlerin rasyonlarındaki farklılıklar bölgelere göre
değişkenlik gösterdiğinden, çiftlik hayvanlarının eser element düzeyini etkilemektedir.
Kırklareli ilimizin, Kofçaz ilçesinde yetiştirilen Kıvırcık türü koyunların bulunduğu bir
çiftlikte yapağı bozuklukları, topallık, düşük, yavru veriminde azalma ve ölümlerin görülmesi
sonucu serum örneklerinde eser element düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Kofçaz ilçesi çiftlik şartlarında yetiştirilen, ortalama 2 yaş ve üstü, 300 hayvanlık bir sürü
içinden Kıvırcık türü dişi koyunlardan rastgele yöntemle 11 adet çalışma grubu ve 22 adet
kontrol grubu kan örnekleri alınmıştır. Oda ısısında bekletilen kan örneklerinin santrifüjü
sonucu elde edilen serum örnekleri, analiz yapılıncaya kadar -80 °C’de saklanmıştır. Analiz
için hazırlanan serum örneklerindeki eser element düzeyleri (Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Se, Zn ve
Co,) İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda İndüktif Eşlenmiş Plazma
Optik Emisyon Spektrometre (ICP-OES iCAP 6000) cihazında analiz edilmiştir. Yapılan
ölçümlerin istatistiksel analizi için Mann-Whitney U testi ve Pearson korelasyon analizi
kullanılmıştır. Çalışma grubunda Cu, Co ve Mg değerleri kontrol grubuna göre anlamlı
yüksek (p<0.05, p<0.001) ;Cr, Fe, Se ve Zn değerleri ise istatiksel olarak anlamlı düşük
(p<0.001) bulunmuştur. Mn değerlerinde istatistiksel anlamlılık saptanamamıştır. Çalışma
grubu serum Cu/Fe-Zn-Co ve Mg-As düzeyleri arasında güçlü negatif korelasyon, Fe/Zn-Co
ve Se-As düzeyleri arasında güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır.
Sonuç olarak; Kofçaz ilçesinde yetiştirilen koyunların serum örneklerinde ölçülen eser
element düzeylerinin görülen patolojilerle ilişkili olabileceği kanaatindeyiz. Bu çalışma bir ön
değerlendirme olup, örnek sayısı arttırılarak genişletilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eser element, Kırklareli-Kofçaz, koyun, yapağı, serum
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Abstract
Sheep breeding is an important branch of livestock for small family-owned business in rural
areas for meat, milk and wool. Trace elements are crucial for various physiological and
biochemical process. As quality of natural food and ration vary due to regions, trace elements
of farm animals are affected . The aim of this study was to determine serum trace element
levels in a farm in which Kivircik breed of sheep suffered from wool disorders, lameness,
abortus, lower fertility rates and death.
Blood samples were obtained from Kivircik breed of ≥2 year-old female sheep from a flock of
300 animals to construct a study group of 11 sheep and a control group of 22 sheep. Serum
samples obtained by centrifugation of blood were stored at -80°C. Trace element levels (Cr,
Cu, Fe, Mg, Mn, Se, Zn and Co) in serum were measured utilizing Inductively Coupled
Optical Emission Spectrometer (ICP-OES iCAP 6000) at I.U. Cerrahpasa Medical Faculty
Biophysics Department. Mann-Whitney U test and Pearson correlation were used for
statistical analysis. Serum Cu, Co and Mg levels were statistically higher in study group than
that of control group (p<0.05, p<0.001). Serum Cr, Fe, Se and Zn levels were significantly
statistically lower than that of control group (p<0.001). There was no statistical significance in
serum Mn levels among groups. There was a strong negative correlation between Cu/Fe-ZnCo and Mg-As, while a strong positive correlation was analyzed between Fe/Zn-Co and SeAs in serum.
In conclusion; we consider that trace element levels measured in serum of sheep bred in
Kofçaz might be associated with the observed pathologies. This study is a pre-assessment,
thus we are planning to expand our analysis by increasing the number of samples.

Key words: Trace elements, Kırklareli-Kofçaz, sheep, serum, wool
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P68
Streptoztocin-Diyabetik Sıçanlarda Karaciğer Hasarı Üzerine Çinkonun Etkileri
Effects of Zinc on Liver injury in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Matem Tunçdemir1, Pelin Ertürküner2, Nural Pastacı3, Eda Büyükçolpan1, Derviş Özçelik3
1

Tıbbi Biyoloji AD, 2Histoloji ve Embriyoloji AD, 3Biyofizik AD, İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Özet
Diyabet ciddi komplikasyonlara neden olan çoklu organ hastalığıdır. Diyabetik hastalarda
görülen hepatik hasar diyabetin ikinci bir büyük komplikasyonu olarak tanımlanmaktadır.
Diyabetik komplikasyonların patogenezi için önerilen çeşitli mekanizmalardan biri de
çinko(Zn) homeostazının bozulmasıdır. Bu eser elementin yetersizliğinin diyabet ve diyabetik
komplikasyonların riskini arttırdığı belirtilmektedir. Zn’nun antioksidan etkileri
Metalotiyonin(MT)
sentezinin
uyarılması
ve
Cu/Zn
süperoksit
dismutazın
stabilizasyonunu(Cu/Zn SOD) içerir. Çalışmamızda antioksidan özelliği olan ve apoptoz
üzerine etkileri olduğu belirtilen çinkonun Streptozotosin(STZ)-diyabetik sıçanlarda karaciğer
doku hasarı üzerine etkilerinin karşılaştırılmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmada her birinde sekiz adet Wistar tipi Albino ırkı erkek sıçandan oluşan dört grup
kullanıldı. Grup I:Sağlıklı Kontrol, Grup II;Zn-kontrol grubu (30mg/kg/gün,i.g), Grup
III;STZ-diyabetik (STZ,60mg/kg,i.p.,tek doz), Grup IV;STZ-diyabetik+Zn uygulanan
(STZ+Zn:30mg/kg/gün,i.g). Deney süresince tüm gruplardaki sıçanların kan glukoz değerleri,
vücut ağırlıkları ölçüldü. Altı haftalık deney süresi sonunda anestezi uygulanan sıçanların
karaciğer dokuları alındı. Doku kesitlerine morfolojik inceleme için Masson ve Picro Sirius
red boyamaları, apoptozun tespiti için TUNEL metodu ve MT ekspresyonu tespiti için
immunohistokimyasal boyama uygulandı. Karaciğer doku homojenatlarındaki çinko
konsantrasyonları Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) ve MT seviyesi ELISA test
yöntemiyle ile ölçüldü. Ayrıca lipid peroksidasyon göstergesi olarak malondialdehit (MDA)
seviyeleri belirlendi.
Zn-uygulanan diyabetik grupta STZ-diyabetik gruba kıyasla MDA seviyesinin
azaldığı(p<0.05), MT konsantrasyonunun arttığı(p<0.05), birim alana düşen apoptotik hücre
sayısında belirgin azalma olduğu saptandı(p<0.001). Fibrotik dokunun göstergesi Masson
boyaması ve Kollajen yoğunluğu göstermek için yapılan Picro Sirius red boyaması ile STZdiyabetik grupta sinuzoid ve damar çevresinde gözlenen boyama çinko uygulanan
diyabetiklerde azalmış olarak saptandı. Zn-uygulanan diyabetik grupta MT immunreaktivite
artışı gözlendi.
STZ-diyabetik sıçanlara Zn uygulamasının, karaciğer dokusundaki MT ekspresyonunda
artışa neden olması ile diyabetik karaciğer dokusunda gözlenen apoptotik hücre ölümüne
karşı koruyucu bir etkisi ile birlikte karaciğer morfolojik hasarı üzerine olumlu etkilerinin
olabileceği sonucuna varıldı
Anahtar Kelimeler: STZ-diyabet, çinko, metallotiyonin, apoptoz, karaciğer

209

27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 29 EYLÜL - 3 EKİM 2015, MALATYA

Abstract

Diabetes is a multiple organ disease that can cause serious complications.Liver damage is the
second major complication of the diabetes.One of the various mechanism suggested for the
pathogenesis of diabetic complications is the disruption of zinc homeostasis.It is reported that
this trace element’s deficiency increases the risk of diabetes and diabetic complications. The
antioxidant effects of zinc is the induction of metallothionein synthesis and stabilization of
Cu/Zn superoxide dismutase.In this study we aim to investigate the effects of zinc which is
antioxidant and antiapoptotic on the STZ-induced diabetic rats liver.
In this study, 32 male Wistar albino rats were divided into four groups which has eight rats.
GroupI:
Healthy
control,
GroupII:
Zn-control
group
(30mg/kg/day,
i.g),
Group III:STZ-diabetic group (STZ,60mg/kg,i.p,single dose), GroupIV:STZ-diabetic+Zn
(STZ+Zn:30mg/kg/day, i.g.). Blood glucose and body weights of all rats were checked
everyday during the experiment.After six weeks at the end of the experiment the livers of the
rats were excised under the anesthesia. The tissue sections were stained with Masson and
Picro Sirius red stains for the morphological investigations and MT expressions were showed
with immunohistochemical staining and TUNEL was used for apoptosis.Liver Zn levels
detected with optic emission spectrometer(ICP-OES) and MT levels detected with ELISA.
Malonyldialdehyde(MDA) levels which shows lipid peroxidation were detected.
MDA levels of the STZ-diabetic group treated with Zn was less than the group which was
STZ-diabetics(p<0.05) however MT levels were increased(p<0.05).The number of apoptotic
cells per unit area was found to be significantly decreased in this group(p<0.001).In the STZdiabetic treated with Zn group,fibrotic tissue density and the collagen tissue density was
observed less than the STZ-diabetic group in the paraffin sections stained with Masson and
Picro Sirius red.MT immunoreactivity was obsereved less than the STZ-diabetic group treated
with Zn.
Zn has protective effects on the STZ-induced diabetic rats liver tissue by increasing the MT
expression and anti-apoptotic influence.

Key words: STZ-diabetes, zinc, metallothionein, apoptosis, liver
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P69
Ovariektomi Yapılan ve D-Galaktoz Uygulanan Sıçanlarda Uyumsuzluk Negativitesi ve
Lipit Peroksidasyon Değişiklikleri
Mismatch Negativity and Lipid Peroxidation Alterations in Ovariectomized D-Galactose
Injected Rats
Deniz Kantar Gök, Hakan Er, Enis Hidişoğlu, Piraye Yargıçoğlu
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Antalya, Türkiye

Özet

Bu çalışmada ovariektomi yapılan ve D-galaktoz uygulanan sıçanlardan uyumsuzluk
negativitesi (MMN) kaydedilerek, bu potansiyel bileşenindeki değişikliklerin aydınlatılması
ve lipid oksidasyonun bu değişikliklerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda
60 adet 5 aylık Wistar dişi sıçan, her grupta 15 hayvan olacak şekilde rastgele bölünerek
Sham (S), D-Galaktoz (D), Ovariektomi (O), Ovariektomi+D-galaktoz (OD) grupları
oluşturulmuştur. Altmış günlük deney süresi boyunca OD grubuna ovariektomi ardından
enjeksiyon yoluyla 80 mg/kg/gün D-galaktoz uygulanmıştır. Sham grupta bulunan hayvanlara
ovariektomi yapılmaksızın sahte ameliyat yapılmıştır. Deney süresinin sonunda, sıçanların
MMN kayıtları ketamine (100 mg/kg) ve xylazine (5 mg/kg) anestezisi altında, oddball
paradigması kullanılarak, bilateral olarak işitsel korteks (T3, T4) ve frontal korteks (F3, F4)
bölgelerinden alınmıştır. Kayıtları takiben çıkarılan beyin dokularında doku tiyobarbütirik
asit reaktif ürünleri (TBARS)’nin düzeyleri ölçülmüştür. Sham’a göre MMN genliğinin OD
grubunda sağ frontal bölgede, temporal bölgelerde ise O, DG ve OD gruplarında Sham gruba
göre önemli düzeyde azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca, O ve DG gruplarında TBARS değerlerinin
Sham grubuna göre arttığı izlenirken, OD grubunda TBARS değerlerinin tüm gruplara göre
anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda, ovariektomi yapılan ve
D-galaktoz uygulanan sıçanlarda lipid peroksidasyonun arttığı ve bu bulguyla uyumlu bir
şekilde MMN genliğinin azaldığı saptanmıştır. Bu bulgular azalan östrojen seviyesinin ve
yaşa bağlı artan oksidatif stresin beyin dokusunda oksidan hasarı arttırarak çeşitli patolojik
değişimlere neden olabileceğini ve bu değişimlerin MMN gibi sensöri işlevlerle ilişkili
bileşenlerin etkileyebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ovariektomi, D-Galaktoz, lipid peroksidasyon, uyumsuzluk negativitesi
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Abstract
In this study, we recorded mismatch negativity (MMN) in ovariectomized rats injected with
D-Galactose to clarify the alterations in this potential component and examine the relationship
of MMN alterations with lipid peroxidation. In our work, 60 wistar rats are divided randomly
into four groups; Sham (Sh), Ovariectomy (O), D-galactose (DG), Ovariectomy + D-galactose
(OD) groups. OD group was ovariectomised and administered 80 mg/kg/day D-galactose by
injection for 60 days. The animals in the Sham group were sham operated. At the end of the
experimental period, MMN was recorded using the oddball condition by electrodes
positioned on auditory (T3, T4) and frontal (F1, F2) cortices under ketamine and xylazine
anesthesia. After recordings, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) levels were
measured in the brain tissue. MMN amplitude significantly decreased in the right frontal
region of OD group and in the temporal regions of O, DG and OD groups compered to the
Sham group. Furthermore, TBARS levels were increased in O, DG and OD groups, increment
was more severe in the OD group. In conclusion, ovariectomy combined with D-Galactose
injection increased lipid peroxidation and in agreement with this data MMN amplitude
attenuated in this group. These results indicate that decreased estrogen levels and increased
oxidative stress with age may cause some pathological changes in the brain tissue by
enhancing oxidative damage and these changes can affect some components of sensory
processing like MMN.

Key words: Ovariectomy, D-Galactose, lipid peroxidation, mismatch negativity
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P70
Deneysel Alzheimer Modelinde Beyinde Ortaya Çıkan Biyokimyasal ve Histolojik
Değişiklikler
Emerging Biochemical and Histological Changes in Brain in Experimental Model of
Alzheimer
Hakan Er, Deniz Kantar Gök, Enis Hidişoğlu, Alev Duygu Acun, Piraye Yargıçoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Antalya, Türkiye

Özet
Bu çalışmada Alzheimer (AD) modeli uyarlanan sıçanların beyninde protein ve lipid
oksidasyon ve histolojik değişikliklerin aydınlatılması planlanmıştır. Çalışmamızda 60 adet 5
aylık Wistar dişi sıçan, her grupta 15 hayvan olacak şekilde rastgele bölünerek Sham (S), DGalaktoz (D), Ovaryektomi (O) ve Ovaryektomi+D-galaktoz (OD) grupları oluşturulmuştur.
Altmış günlük deney süresi boyunca D-galaktoz, D grubuna enjeksiyon (ip) yoluyla 80
mg/kg/gün, OD grubuna ise ovaryektominin ardından yine aynı doz ve süre ile verilmiştir.
Sham grubunda bulunan hayvanlara ovaryektomi yapılmaksızın sahte ameliyat yapılmıştır.
Ovaryektomi grubu hayvanlarına ise sadece ovaryektomi yapılmıştır. Deney sonrası çıkarılan
beyin dokularında protein oksidasyonu için protein karbonil (PCO), lipid peroksidasyon için
4-hidroksi-2-nonenal (4-HNE) ve doku tiyobarbütirik asit reaktif ürünleri (TBARS)’nin
düzeyleri ölçülmüştür. Ayrıca apoptosis için TUNEL, yapısal değişiklikler için elektron
mikroskopi ve amiloid beta birikimi (Aβ) için immünohistokimyasal boyama yapılmıştır.
Ovaryektomi ve D gruplarında TBARS değerlerinin S grubuna göre arttığı izlenirken, OD
grubunda TBARS değerlerinin tüm gruplara göre anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir.
Sham grubu ile karşılaştırıldığında 4-HNE miktarının O ve OD, PCO içeriğinin D ve OD
gruplarında önemli ölçüde arttığı bulunmuştur. Sham grubuna göre O, D ve OD gruplarında
Aβ immuno boyanmalarının arttığı gözlenmiş, en fazla immün boyanmanın OD grubunda
gerçekleştiği dikkati çekmiştir. Tüm gruplarda beyin dokusunda yapılan incelemede TUNEL
pozitif hücrelere rastlanılmamıştır. Geçirimli elektron mikroskop (TEM) incelemelerinde ise
en fazla OD grubunda olmak üzere O ve D gruplarında hippokampal CA1 bölgesinde elektron
dens birikimler, mitokondriyal deformasyon ve nöropilde açıklıklar izlenmiştir.
Sonuç olarak çalışmamızda, Alzheimer grubunda lipid peroksidasyonun, protein
oksidasyonunun ve Aβ birikiminin arttığı buna paralel olarak da hippokampal CA1
bölgesinde ultrastrüktürel bozulmalar olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, lipid peroksidasyon, protein oksidasyonu, histoloji
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the emerging biochemical and histological
changes in brain in Alzheimer’s Disease (AD) rat model. In our work, 5 months old 60 wistar
rats were divided randomly into four groups; Sham(S), ovariectomy (O), D-galactose (D) and
ovariectomy+D-galactose (OD) groups. D group rats were administered 80 mg/kg/day Dgalactose by intraperitoneal injection for 60 days and OD group rats were first ovariectomized
and then injected D-galactose same dose and period. Sham group animals were sham operated
without ovariectomisation. O group animals were only ovariectomized. At the end of the
experimental period animals were killed by exsanguinations and their brain tissues were
removed for thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE),
protein carbonyl, histologic, electron microscopic and TUNEL analysis.
Increased TBARS, 4-HNE, proteincarbonyl values and Aβ accumulation were detected in O,
D and OD groups compared to S group and increment was more severe in the OD group.
Also, histopathological alterations were observed in the OD group. On the other hand,
TUNEL-positive cells were not identified in all experimental groups. In transmission electron
microscope (TEM) examination, electron dense deposits, mitochondrial deformation and
vacuoles in the neurophils were observed in hippocampal CA1 region in OD, O and D groups.
But the changes were worst in OD group.
In conclusion, lipid peroxidation, protein oxidation and an increased Aβ accumulation were
observed in the Alzheimer's group as well as ultra structural deterioration in hippocampal
CA1 region.

Key words: Alzheimer disease, lipid peroxidation, protein oxidation, histology
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