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Saygıdeğer Meslektaşlarım, 

Fizyolojik Bilimler alanındaki çok hızlı değişen güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, 

elde edilen verileri ve sorunları çözüm önerileriyle birlikte tartışmak amacıyla yaklaşık yarım 

asırdır düzenlediğimiz Türk Fizyolojik Bilimler Derneği’nin bu yılki Ulusal Fizyoloji 

Kongresi, 01-04 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya-Belek Port Nature Resort Hotel'inde 

yapılacaktır. Fizyolojik Bilimler alanında çalışan bilim insanları arasındaki iletişim ve 

işbirliğini geliştirdiğini düşündüğümüz kongrelerimizin, sürdürülen akademik çalışmaların 

kalite ve verimliliğinin artmasına da olumlu katkı yaptığına inanıyoruz. Kongremizin en 

önemli hedeflerinden biri de ülkemizdeki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve yabancı bilim 

insanlarıyla buluşturmaktır. Bu amaçla kongremize yurt dışından kendi çalışma alanında 

tanınmış birçok bilim insanı davet edilmiş ve olumlu yanıt alınmıştır. Davet edilen isimlerin 

tümü, program kesinleştikten sonra web sayfamızdan (www.ufk2018.org) sizlere 

duyurulacaktır. Kongremize poster ve sözlü sunumlara ek olarak davetli konuşmacı olarak 

kongrede yer almasını istediğiniz bilim insanlarını ve organize etmeyi düşündüğünüz panel 

konularını kongre düzenleme kuruluna iletebilirsiniz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi en iyi 

poster, sözlü sunum ve genç araştırıcı ödülleri derneğimiz tarafından bu yıl da verilecektir. 

Ayrıca son üç yılda olduğu gibi “Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji 

Kongresinde” sunulan çalışmaların “İngilizce Özetleri”, SCI tarafından indekslenen ve 2018 

yılı etki değeri 5,93 olan “Acta Physiologica” dergisinde yayımlanacaktır. Kongreye 

gönderilen ancak kongrede sunulmayan İngilizce özetler, “kongrede sunulmamıştır” 

ibaresiyle yayımlanacaktır. Fizyolojik Bilimler alanında çalışan siz değerli meslektaşlarımızı 

ve geleceğimiz olan genç akademisyenlerimizi 01-04 Kasım 2018 tarihleri arasında 

Belek/Antalya’da düzenlediğimiz uluslararası katılımlı, TFBD 44. Ulusal Fizyoloji 

Kongresinde görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.  

Doğal güzellikleri, denizi ve tarihi dokusuyla Akdeniz’in incisi Antalya’da buluşmak üzere … 

Kongre Düzenleme Kurulu adına  

Prof. Dr. Erdal AĞAR  

Kongre Başkanı  

Davet 
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Kongre Başkanı:  

Prof. Dr. Erdal Ağar 

Düzenleme Kurulu  

(Türk Fizyolojik Bilimler Derneği) 

Prof. Dr. Erdal Ağar, Başkan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Başkan Yardımcısı (Yeditepe Üniversitesi) 

Prof. Dr. Vural Küçükatay, Genel Sekreter (Pamukkale Üniversitesi) 

Prof. Dr. Numan Ermutlu, Sayman (İstanbul İstinye Üniversitesi) 

Prof. Dr. Selim Kutlu, Yazman (Necmettin Erbakan Üniversitesi) 

Prof. Dr. Güler Öztürk, Üye (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) 

Prof. Dr. İlknur Kozanoğlu, Üye (Başkent Üniversitesi) 

 

Yerel Düzenleme Kurulu  

(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı) 

Prof. Dr. Aysel Ağar 

Prof. Dr. Nimet Uysal 

Prof. Dr. Filiz Basralı 

Doç. Dr. Mehmet Bülbül 

Doç. Dr. Özlem Özsoy 

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Ülker 

Arş. Gör. Hande Parlak 

Arş. Gör. Ayşe Özkan 

Arş. Gör. Osman Sinen 

Arş. Gör. Nur Özen 

Arş. Gör. Gülşen Özsoy 

Arş. Gör. Leyla Abueid 

Yüksek Lisans Öğrencisi Günel Abdullayeva 

 

 

 

Kurullar 

http://ufk2018.org/kurullar.aspx?KUI=2
http://ufk2018.org/kurullar.aspx?KUI=2
http://ufk2018.org/kurullar.aspx?KUI=2
http://ufk2018.org/kurullar.aspx?KUI=2
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Bilim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. İnci Alican 

Bilim Kurulu Sekreteri 

Prof. Dr. Melek Bor-Küçükatay 

 

Bilim Kurulu 

Prof.Dr. İnci Alican, Gastrointestinal Sistem Grubu  

Prof. Dr. Sami Aydoğan, Kan–İmmün Sistem Grubu  

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Boşaltım Sistemi Grubu  

Prof. Dr. Filiz Basralı, Kardiyovazküler Sistem Grubu  

Prof. Dr. M. Numan Ermutlu, Elektrofizyoloji Grubu  

Prof. Dr. Sacit Karamürsel, Sinir Sistemi – Sinirbilim Grubu  

Prof. Dr. Haluk Keleştimur, Üreme Sistemi Grubu 

Prof. Dr. Melek Bor-Küçükatay, Spor–Egzersiz Fizyolojisi Grubu  

Prof. Dr. Güler Öztürk, TFBD-YK Temsilcisi  

Prof. Dr. Süleyman Sandal, Hücre Fizyolojisi Grubu  

Prof. Dr. Gülderen Şahin, Solunum Sistemi Grubu  

Prof. Dr. Selma Arzu Vardar, Fizyoloji Eğitimi Grubu  

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Endokrin–Metabolizma Grubu 

(Soyadına göre alfabetik sırayla) 

*Bilim Kurulu, TFBD – BK Yönergesine göre oluşturulmaktadır. 

 

Bilimsel Danışma Kurulu  

(Scientific Advisory Board) 

Professor Denis Noble 

Professor Pontus Persson 

Professor Rebecca Reynolds 

Professor Karl Obrietan 

Professor Zsolt Radak 

Prof. Dr. Ömer Küçük 

Prof. Dr. Erdal Ağar 

Prof. Dr. İnci Alican 

Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu Alkaç 
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Prof. Dr. Sami Aydoğan 

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu 

Prof. Dr. Filiz Basralı 

Prof. Dr. Metin Baştuğ 

Prof. Dr. Cem Şeref Bediz 

Prof. Dr. Ayhan Bozkurt 

Prof. Dr. Nuran Toktamış Darıyerli 

Prof. Dr. Nazan Dolu 

Prof. Dr. Şeref Erdoğan 

Prof. Dr. Nuran Ekerbiçer 

Prof. Dr. Ahmet Ergün 

Prof. Dr. Numan Ermutlu 

Prof. Dr. Mustafa Gül 

Prof. Dr. Nevzat Kahveci 

Prof. Dr. Lütfiye Kanıt 

Prof. Dr. Sacit Karamürsel 

Prof. Dr. Haluk Keleştimur 

Prof. Dr. Ersin Koylu 

Prof. Dr. Sadi Kurdak 

Prof. Dr. Hızır Kurtel 

Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay 

Prof. Dr. Nilsel Okudan 

Prof. Dr. Güler Öztürk 

Prof. Dr. Levent Öztürk 

Prof. Dr. Alaadin Polat 

Prof. Dr. Süleyman Sandal 

Prof. Dr. Güldal Süyen 

Prof. Dr. Gülderen Şahin 

Prof. Dr. Nimet Uysal 

Prof. Dr. Arzu Vardar 

Prof. Dr. Berrak Yeğen 

Prof. Dr. Bayram Yılmaz 
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Kongre Tarihi 

01 - 04 Kasım 2018 

Kongre Yeri 

Port Nature Resort Hotel Kongre Merkezi (Belek, Antalya) 

Temel Konu Başlıkları 

Hucre Fizyolojisi 

Kan-İmmün Sistem 

Kardiyovazküler Fizyoloji 

Solunum Fizyolojisi 

Sinir Sistemi Fizyolojisi / Sinirbilim 

Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi 

Boşaltım Sistemi Fizyolojisi 

Endokrin-Metabolizma Fizyolojisi 

Üreme Fizyolojisi 

Spor / Egzersiz Fizyolojisi 

Elektrofizyoloji 

Fizyoloji Eğitimi 

Diğer 

 

Kongrenin Dili 

Kongrenin dili Türkçe’dir. Ancak, davetli yabancı konuşmacılar konferanslarını İngilizce 

olarak sunacaklardır. 

Özet Kitabı & Türkçe Özetlerin Yayınlanması 
Kongrede sunulan tüm konferans, sempozyum ve panel özetleri ile sözlü ve poster 

bildirilerinin özetleri Türkçe Özet Kitabında elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongrede 

sunulmayan sözlü ve poster bildiri özetleri kitapta “sunulmamıştır” ifadesiyle yayınlanacaktır. 

 

Acta Physiologica & İngilizce Özetlerin Yayınlanması 

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi programında yer alan 

konferans, sempozyum, panel ve sözlü ve poster bildiri özetleri ‘’Acta Physiologica’’ 

dergisinin kongreye özel sayısında ‘’online supplement’’ olarak kongreden sonra 

yayınlanacaktır.  

 

Kongre Organizasyon Firması 

Gentur 

Adres : Nenehatun Caddesi No:67/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA 

Tel : 0312 4399739 

Web : www.genturfuar.com  

Genel Bilgiler 

http://www.genturfuar.com/


Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

01 – 04 Kasım 2018 Antalya                                                               
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01 Kasım 2018 Perşembe 

12.00-15.30  Kayıt 

15.00-17.00 Çalıştay: Selma Arzu Vardar & Oktay Kaya 

“Fizyolojinin Yer Aldığı Seçmeli Derslerde Farklı Güncel Öğrenme Yöntemlerinden 

Yararlanmak”  

17.00-18.00 Resepsiyon 

19.00-20.30 Akşam Yemeği 

 

02 Kasım 2018 Cuma 

08.45 – 09.00 Açılış Programı 

09.00 – 10.00 Konferans 1: Denis Noble 

    “From Pacing the Heart to the Pace of Evolution” 

    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram Yılmaz 

10.00 –10.30   Çay-Kahve Molası 

10.30 – 12.30 Sözlü Bildiri Sunumları (A) SS01-SS06 

    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kasım Özlük & Prof. Dr. K. Gonca Akbulut 

10.30 – 12.30 Sözlü Bildiri Sunumları (B) SS07-SS012 

    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevzat Kahveci & Prof. Dr. Özlem Alkan 

10.30 – 12.30 Sözlü Bildiri Sunumları (C) SS13-SS18   

    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cahit Bağcı & Prof. Dr. Narin Derin 

12.30 – 14.00 Poster Sunumları (PS001 – PS064) & Öğle Yemeği 

14.00 –15.30 Sempozyum 1 (A) “Egzersize İskelet Kası Satellit ve Non-satellit Kök Hücre                                                             

Yanıtları” 

S.1.1 Melek Bor Küçükatay: Egzersize iskelet kası satellit ve non-satellit kök hücre 

yanıtları 

S.1.2 Gülçin Abban Mete: Akut ve Kronik Yüzme Egzersizinin İskelet Kası Doku 

Hasar ve Rejenerasyonuna Etkisinin Histolojik Olarak Belirlenmesi 

S.1.3 Özgen Kılıç Erkek: Farklı Sürelerde Uygulanan Yüzme Egzersizine Yanıt 

olarak Ortaya Çıkan Kas Rejenerasyonunda Görev Alan Yolakların Belirlenmesi 

           Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şeref Erdoğan & Prof. Dr. Nuran Aladağ-Ekerbiçer 

  Sempozyum 2 (B) “Uyku Bozuklukları ve İrisin” 

           S.2.1 Levent Öztürk: Uyku Fizyolojisi ve Bozuklukları 

      S.2.2 Mustafa Saygın: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) ve İrisin 

Bilimsel Program 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
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           S.2.3 Rahime Aslankoç: Uykuda solunum bozuklukları 

  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ersin Koylu & Prof. Dr. Güldal Süyen 

15.30 – 16.00 Çay-Kahve Molası 

16.00 – 17.00 Konferans 2: Ömer Küçük 

    “Phytochemicals in Integrative Oncology” 

            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Numan Ermutlu 

17.05 – 18.35  Panel 1: Erdal Ağar, İnci Alican, Güler Öztürk, Numan Ermutlu, Vural Küçükatay, 

İlknur Kozanoğlu, Selim Kutlu ve Bayram Yılmaz 

            “Türkçe Fizyoloji Kitabı” 

    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdal Ağar & Prof. İnci Alican 

 

03 Kasım 2018 Cumartesi 

08.30 – 09.00  Ustalara Saygı 

09.00 – 09.30  Prof. Dr. Naci Bor Anma Programı 

     Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdal Ağar & Prof. Dr. Vural Küçükatay 

09.30 – 10.30  Konferans 3: Karl Obrietan 

“The ERK/MAPK pathway: a multifaceted regulator of circadian clock timing and 

entrainment in the suprachiasmatic nucleus” 

     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç 

10.30 – 11.00  Çay-Kahve Molası   

11.00 – 12.30  Sözlü Bildiri Sunumları (A) SS19-SS24 

            Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aysel Ağar & Prof. Dr. Ayhan Bozkurt 

11.00 – 12.30  Sözlü Bildiri Sunumları (B) SS25-SS30 

            Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Dinçer & Prof. Dr. Fahri Bayıroğlu 

11.00 – 12.30  Sözlü Bildiri Sunumları (C) SS31-SS36 

            Oturum Başkanları: Prof. Dr. V. Nimet Uysal & Prof. Dr. Cemil Tümer 

12.30 – 14.00  Poster Sunumları (PS065 – PS134) & Öğle Yemeği 

14.00 – 15.30  Panel 2 (A) Bilimsel Araştırma Sürecinde Etik Konular 

   Panel 2.1 Nüket Büken: Biyomedikal Araştırma Etiği 

            Panel 2.2 M. Murat Civaner: Akademik Çalışmaların Yayımlanmasında Etik  

            Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşe Doğan & Prof. Dr. Selim Kutlu 

14.00–15.30 Sempozyum 3 (B) “Alzheimer Hastalığında Genetik Yolaklar, Nörofizyolojik 

Değişiklikler, Egzersiz Uygulamaları ve Oksidatif Stres” 

     S3.1 Ayşegül Topal Sarıkaya: Alzheimer Hastalığında Genetik Yolaklar 

            S3.2 Asiye Nurten Alzheimer Hastalarında Nörofizyolojik Değişiklikler 

     S3.3 Özgür Kasımay Çakır: Alzheimer ve Oksidatif Stres 

            S3.4 Mehmet Ünal: Alzheimer Hastalarında Egzersiz 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
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            Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lütfiye Kanıt & Prof. Dr. Süleyman Sandal 

15.30 – 16.00  Çay-Kahve Molası 

16.00 – 17.00  Konferans 4: Rebecca Reynolds 

     “Maternal Obesity in Pregnancy” 

            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güler Öztürk & Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay 

17.05 – 17.35  Pontus Persson (Acta Physiologica, Editor-in-Chief) 

            “Publishing in Acta Physiologica, an Inside View” 

            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ayar 

17.40 – 18.40  TFBD Genel Kurul 

20.00 – 23.30  Gala Yemeği 

04 Kasım 2018 Pazar 

09.00 – 10.00  Konferans 5: Zsolt Radak 

            “The Effects of Exercise Training on Brain Function” 

            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülderen Şahin 

10.00 – 10.15  Çay-Kahve Molası  

10.15 – 11.15  Konferans 6: Pontus Persson 

     “Pathophysiology of Acute Kidney Injury” 

     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neyhan Ergene 

11.15 – 11.30  Çay-Kahve Molası 

11.30 – 13.00  Sözlü Bildiri Sunumları (A) SS37-SS42 

     Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Basralı & Prof. Dr. İsmail Meral 

11.30 – 13.00  Sözlü Bildiri Sunumları (B) SS43-SS48 

     Oturum Başkanları: Prof. Dr. Asuman Gölgeli & Prof. Dr. Fadıl Özyener 

11.30 – 13.00  Sözlü Bildiri Sunumları (C) SS49-SS54 

     Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu & Prof. Dr. Mustafa Gül 

13.00 – 14.00  Öğle Yemeği 

14.00 – 15.30  Panel 3 (A) “İnsan Fonksiyonlarını Ölçme ve Değerlendirme” 

Sadi Kurdak, Nuray Yazıhan, Numan Ermutlu, Selim Kutlu, Ahmet Ayar, İlknur 

Kozanoğlu 

            Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürkan Öztürk & Prof. Dr. İlknur Kozanoğlu 

14.00 – 15.30  Sempozyum 4 (B) “Nörodejeneratif Hastalıkların Araştırılmasında Konfokal Lazer 

Mikroskop ve Patch-Clamp Tekniğinin Kullanımı” 

S.4.1 Mustafa Nazıroğlu: Nörodejeneratif Hastalıklarda Sıçan Hipokampus TRP 

Katyon Kanallarının Rolünün Araştırılmasında Konfokal Lazer Mikroskop 

Tekniğinin Kullanımı 

            S.4.2 Ömer Çelik: Sinir Bilimlerinde Patch-Clamp (Yama-Kenetleme) Tekniği 
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 S.4.3 Betül Yazgan: Nörodejeneratif Hastalıklarda TRP Katyon Kanallarının         

Rolünün Araştırılması 

S.4.4 Bilal Çiğ: Hipokampus ve Arka Kök Gangliyon Sinir Hücrelerinde TRPM2 

ve TRPV1 Kanal Aktivasyonlarının Araştırılmasında Kalsiyum Sinyali ve Floresan 

İndikatörlerin Kullanımı 

            Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız & Prof. Dr. Tülin Alkan 

15.30 – 16.00  Ödül ve Kapanış Töreni 
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Konferans 1: From Pacing the Heart to the 

Pace of Evolution 

Denis Noble 

Oxford University, Medical School, Department of 

Physiology, Oxford, UK 

Multi-mechanim interpretations of cardiac pacemaker 

function reveal the extent to which many 

physiological functions are buffered against genomic 

change. Contrary to Schrödinger's claim in What is 

Life? (1944), which led to the Central Dogma of 

Molecular Biology (Crick 1970), biological functions 

at higher levels harness stochasticity at lower levels. 

This harnessing of stochasticity is a pre-requisite for 

the processes by which the pace of evolution can be 

accelerated through guided control of mutation rates 

and of buffering by regulatory networks in organisms. 

1. Schrödinger E. 1944 What is life? Cambridge,

UK: Cambridge University Press.

2. Crick FHC. 1970 Central dogma of 

molecular biology. Nature 227, 561 – 563.

3. Noble D. 2016 Dance to the Tune of Life.

Biological Relativity. Cambridge University

Press.

4. Noble D. 2017 Evolution viewed from physics,

physiology and medicine. Interface Focus 2017, 7,

20160159. 

5. Noble D. 2018 Central Dogma or Central Debate?

Physiology, 33, 246-249

6. Noble R & Noble D. 2017 Was the Watchmaker

Blind? Or was she One-eyed? Biology, 6, 47.

7. Noble R & Noble D.

2018 Harnessing Stochasticity. How do organisms

make choices? Chaos 28, 

106309; https://doi.org/10.1063/1.5039668

Konferans 2: Phytochemicals in Integrative 

Oncology 

Omer Kucuk 

Emory University, Winship Cancer Institute, Atlanta, 

Georgia, USA. 

Botanical compounds have been found to modulate 

genetic and epigenetic pathways of cancer 

development and progression. We have studied 

nutritional interventions, with emphasis on soy 

isoflavones and lycopene. Preclinical and clinical 

translational research have been conducted 

investigating the potential use of natural compounds, 

particularly lycopene and soy isoflavones, in the 

prevention and treatment of cancer. Clinical trials with 

lycopene and soy isoflavones in prostate cancer 

patients have shown that they are potent anti-cancer 

agents that may be useful in preventing and slowing 

the progression of prostate cancer. Soy isoflavones and 

lycopene could also prevent chemotherapy and 

radiation therapy toxicities. Furthermore, soy 

isoflavones may enhance the efficacy of 

chemotherapy and radiation therapy in patients with 

prostate cancer. Soy food intake has been associated 

with a low risk of several cancers. In addition, soy 

food consumption during cancer treatment may result 

in better outcomes and longer survival. These 

observations led to in vitro and in vivo mechanistic 

studies to elucidate the biological actions of various 

compounds in soybeans. Soy isoflavones have been 

found to have profound biological effects and 

modulate many of the pathways involved in cancer 

development and progression. In addition to their 

selective estrogen receptor modulatory effects, these 

compounds have anti-oxidant, anti-inflammatory and 

epigenetic effects, which may explain their potential 

role in cancer prevention and treatment. Soy foods and 

soy isoflavones can be easily taken together with 

conventional cancer treatments such as surgery, 

radiation, chemotherapy, hormone therapy, targeted 

agents and immunotherapeutic agents. They may 

enhance the efficacy and reduce the toxicities of 

radiation therapy, chemotherapy, hormone therapy and 

other conventional cancer treatments. Natural 

products such as soy isoflavones could be used to 

improve treatment effects and quality of life of 

patients. Soy isoflavones should be investigated in 

symptom control, quality of life, palliative care and 

survivorship research. 

Konferanslar 

https://doi.org/10.1063/1.5039668


Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

01 – 04 Kasım 2018 Antalya     

12 

Konferans 3: The ERK/MAPK Pathway: a 

Multifaceted Regulator of Circadian Clock Timing 

and Entrainment in the Suprachiasmatic Nucleus 

Karl Obrietan 

Department of Neuroscience, Ohio State University, 

Columbus Ohio, USA  

Within the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the 

hypothalamus resides an endogenous oscillator that 

functions as the master circadian (24 hr) clock.  The 

inherent rhythm generating capacity of the SCN 

confers a time-stamp on a wide array of physiological 

and behavioral processes, and the dysregulation of 

clock timing is a contributing factor to a number of 

clinical ailments.  At the core of the SCN clock 

timing process is a set of auto-regulatory 

transcriptional and post-translational feedback 

circuits.  Both the phasing and amplitude of these 

feedback circuits are modulated by changes in clock- 

and light-controlled kinase signaling pathways. One 

key signaling pathway by which these cues are 

communicated to the molecular clock is the 

ERK/MAPK (MAPK) pathway. In this presentation 

I will highlight some of our recent findings regarding 

the roles of the MAPK pathway as a regulator of 

clock timing and entrainment. I will present data 

indicating that MAPK signaling is essential for light 

entrainment of the clock. I will also characterize 

downstream effector kinases, and how these 

pathways alter clock timing at a transcriptional and 

translational level. Finally, I will discuss studies 

using transgenic- and knock-in-based technologies to 

examine the roles of the CREB/CRE transcriptional 

pathway (a target of the MAPK pathway) in clock 

timing and entrainment. Together, these data will 

provide an integrated overview of the MAPK cascade 

as an effector of circadian clock physiology. 

Konferans 4: Maternal Obesity in Pregnancy: 

Implications for Health of the Child and 

Underlying Mechanisms 

Rebecca Reynolds 

Professor of Metabolic Medicine, University of 

Edinburgh, Scotland, UK 

Maternal obesity is the most common metabolic 

disturbance in pregnancy affecting more than 1 in 5 

women in some regions. Obesity has short term risks 

during pregnancy for both mother and child, with 

increasing evidence demonstrating that there are also 

longer term risks of these exposures in pregnancy 

impacting on health of the offspring across the 

lifespan. Consistent and increasing evidence 

demonstrates a range of adverse health outcomes for 

offspring born to mothers who are obese in pregnancy. 

This includes increased risk of obesity, metabolic 

syndrome, cardiovascular risk factors in childhood 

and death from cardiovascular disease in adulthood, as 

well as neurodevelopmental and neuro-psychiatric 

outcomes in childhood. Potential mechanisms will be 

discussed including the role of glucose/insulin 

resistance and dysregulation of the hypothalamic-

pituitary-adrenal axis. Evidence from the literature 

reporting links between maternal obesity and diabetes 

and offspring outcomes will be reviewed including 

from data-linkage studies, experimental studies and 

mechanistic studies as well as our own data from 

follow up of children born to severely obese women 

(BMI>40) who were characterised in detail in 

pregnancy. Data from follow-up studies of offspring 

born to mothers who participated in intervention trials 

in pregnancy (diet/lifestyle, pharmacological and 

bariatric surgery) will also be presented. 

Disentangling the ‘in utero’ exposure from the 

‘postnatal’ environment is challenging in human 

studies and further studies are needed to understand 

underlying mechanisms. With limited evidence that 

intervention trials in pregnancy lead to improved 

outcomes for the child, consideration needs to be given 

to pre-conception interventions.  Ensuring women are 

healthy prior to pregnancy offers a major opportunity 

to optimise the health of the next and future 

generations. 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

01 – 04 Kasım 2018 Antalya     

13 

Konferans 5: The Effects of Exercise Training on 

Brain Function 

Zsolt Radak 

University of Physical Education, Research Institute 

of Sport Science, Budapest, Hungary 

Regular exercise has systemic beneficial effects, 

including the promotion of brain function. The 

adaptive response to regular exercise involves the up-

regulation of the enzymatic antioxidant system and 

modulation of oxidative damage. Reactive oxygen 

species (ROS) are important regulators of cell 

signaling. Exercise, via intensity- dependent 

modulation of metabolism and/or directly activated 

ROS generating enzymes, modulates the cellular 

redox state of the brain. ROS are also involved in the 

self-renewal and differentiation of neuronal stem cells 

and the exercise-mediated neurogenesis could be 

partly associated with ROS production. Regular 

physical exercise and nutritional intervention decrease 

both the incidence and symptom intensity of 

Alzheimer’s Disease (AD) and modulate microbiome. 

When APP/PS1 mice were subjected to exercise and 

probiotics they significantly outperformed controls, 

whereas exercise, prebiotics alone and the two 

together resulted in decreases in beta-amyloid plaques, 

and increased microglia numbers around the plaques. 

Moreover, data also showed that exercise training 

increased the levels of anti-inflammatory 

microorganisms, such as bacteria that are involved in 

butyrogenesis. Overall, it is clear that physical 

exercise neuroprotective effects on brain via complex 

mechanisms. 

Konferans 6: Pathophysiology of Acute Kidney 

Injury 

Pontus B. Persson 

Institute of Vegetative Physiology, Charité-

Universitätsmedizin Berlin, Charitéplatz 1, 10117 

Berlin, Germany 

Two million per year is the estimated death toll of 

acute kidney injury (AKI). From over 500,000 

observations worldwide, there is now epidemiological 

evidence showing that even mild and reversible AKI 

can bring about devastating clinical consequences, 

such as increased mortality.  

The several causes for AKI seem to share common 

pathways to renal damage. Disturbed vascular 

function together with reduced renal perfusion is a key 

for the development of AKI. The high oxygen demand 

of thick ascending limbs of the Henle’s loop, 

combined with low oxygen pressure, makes the inner 

part of the outer medulla an area at risk for hypoxic 

damage. We hypothesize that critical renal vessel 

dysfunction, such as in vasa afferentia or vasa recta is 

of paramount importance for the reduced medullary 

perfusion in AKI. With the development of magnetic 

resonance (MR) imaging, functional renal MR 

imaging has rapidly grown and could be used to 

evaluate renal morphology and function noninvasively 

and simultaneously. These approaches can provide 

information on intrarenal oxygenation, perfusion, and 

diffusion on a microstructural level, which may not 

only allow the noninvasive detection of the presence 

and severity of renal abnormalities associated with 

AKI in preclinical setting, but also demonstrate the 

pathophysiology and progress of AKI. Here we bring 

together imaging technology with gold standard 

physiological assessment of renal hemodynamics to 

shed light onto the early phase of AKI. Moreover, the 

local responses of renal microvessels during AKI are 

presented to provide new potential routes of 

alleviating AKI. 

Supported by the Gerrman Research Foundation: PE 

388/22-1 

“Publishing in Acta Physiologica, an Inside View” 

Pontus B. Persson (Acta Physiologica, Editor-in-

Chief) 
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Sempozyum 1: Egzersize İskelet Kası Satellit ve 

Non-satellit Kök Hücre Yanıtları 

S.1.1 Egzersize İskelet Kası Satellit ve Non-satellit 

Kök Hücre Yanıtları 

Melek Bor-Küçükatay 

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Denizli  

Yaşam kalitesinin sürdürülmesinde iskelet kas 

kitlesinin korunması kritik öneme sahiptir. Satellit ve 

non-satellit kök hücreler (MSC’ler) iskelet kası kök 

hücreleridir. Side Population (SP) hücreler ve 

perisitler non-satellit kök hücre ailesinin üyeleridir. 

Egzersize cevap olarak meydana gelen iskelet kası 

rejenerasyonu temelde satellit hücrelere atfedilmiştir. 

Satellit hücreler hasar oluşturucu bir uyaran karşısında 

aktive ve prolifere olarak doku rejenerasyonunda rol 

oynarlar. Literatürde kas rejenerasyonunda MSC’lerin 

rolü ile ilgili birbiri ile çelişen bilgiler vardır. Post-

egzersiz miyogenezde non-satellit hücre uyarımına 

cevap olarak meydana gelen satellit hücre aktivasyonu 

ve bu süreçte bir takım parakrin/büyüme faktörlerinin 

rolüne işaret eden güncel veriler mevcuttur. Ek olarak, 

yakın zamanda akut eksantrik egzersize yanıt olarak 

perisitlerde nükleer faktör kappa B (NF-κB) yolağının 

aktive olduğu gösterilmiştir. Panel kapsamında 

konuyla ilgili güncel literatür bilgileri tartışılacak ve 

laboratuvarımızda gerçekleştirilen, akut (30 dk) ve 

uzun süreli (30 dk/gün, 5 gün/hafta, 6 hafta) yüzme 

egzersizlerine cevaben iskelet kası kök hücre 

yanıtlarını inceleyen deneyin sonuçları tartışılacaktır. 

Ek olarak, egzersize cevaben gastrocnemius-soleus 

kas kompleksi hasarı ve rejenerasyonu histolojik 

olarak incelenmiş olup, sonuçları paylaşılacaktır. 

Egzersize yanıt olarak meydana gelen yeni kas lifi 

sentezinde rol oynayan yolakların ortaya çıkarılması, 

iskelet kası iyileşmesinin hız ve etkinliğini arttırmaya 

ve yaşa bağlı kas kaybını önlemeye yönelik MSC, 

sitokin tabanlı tedavi stratejileri geliştirilmesine katkı 

sağlayabilecektir. 

S.1.2 Akut ve Kronik Yüzme Egzersizinin İskelet 

Kası Doku Hasar ve Rejenerasyonuna Etkisinin 

Histolojik Olarak Belirlenmesi 

Gülçin Abban-Mete 

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Denizli  

Çalışmada 8-12 haftalık erkek farelerde uygulanan 

akut (30 dk) ve uzun süreli (30 dk/gün, 5 gün/hafta, 6 

hafta) yüzme egzersizlerinin erken (3 saat) ve geç (24 

saat) dönem etkileri incelenmiştir. Fareler kontrol ve 

yüzme grubu olarak 2’ye ayrılmıştır. Egzersiz grupları 

kendi içlerinde akut ve kronik egzersiz olarak (3 saat, 

24 saat) tekrar 2’ye ayrılmıştır. Deney sonunda 

sakrifikasyon yapılmış, gastroknemius-soleus kasları 

hemen çıkarılıp %10luk formaldehitte 24 saat tespit 

edilmiştir. Rutin ışık mikroskop takibi yapıldıktan 

sonra paraffin bloklara gömülen dokulardan 10 µm 

kalınlığında kesitler alınmıştır. Kesitler hematokislen-

eosin boyası ile boyandıktan sonra değerlendirilmiştir. 

Kontrol grubunda kas dokusu normal görünümde 

izlenmiştir. Bu grupta nekrotik görünümlü kas 

hücrelerine ve polinükleer, mononükleer hücre 

infltrasyonuna rastlanmamıştır. Deney gruplarında kas 

dokusunda bütünlüğün kaybolduğu, kas liflerinde 

ayrılmaların, liflerde dalgalanmaların olduğu 

izlenmiştir. Bazı kas liflerinde çizgilenmenin 

bozulduğu ve belirgin polinükleer, mononükleer hücre 

infiltrasyonun olduğu gözlenmiştir. Akut 3, 24 ve 

kronik 3 saatlik gruplarda görünümün birbirine 

benzemesine karşın, kronik 24 saatlik grupların diğer 

gruplara nazaran daha az dejeneratif görünümde 

olduğu belirlenmiştir. Akut 3 saatlik grupta kas 

liflerinde azalma dikkati çekmiştir. Kas 

rejenerasyonunu gösteren merkezi yerleşimli kas 

lifleri çok az gözlenmiştir. Kronik uygulamanın kas 

dokusunu dejenerasyondan koruduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, kas rejenerasyonu 

için immunohistokimyasal analizlerin yapılması 

sonuçların daha net ortaya konmasını sağlayacaktır.  

Sempozyumlar 
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S.1.3 Farklı Sürelerde Uygulanan Yüzme 

Egzersizine Yanıt olarak Ortaya Çıkan Kas 

Rejenerasyonunda Görev Alan Yolakların 

Belirlenmesi 

Özgen Kılıç-Erkek 

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Denizli  

Literatürde post-egzersiz miyogenezde NF-κB 

aktivitesi ile ilgili güncel, birbiriyle çelişkili veriler 

mevcuttur. Bununla beraber, egzersize cevaben 

meydana gelen kas rejenerasyonunda başka herhangi 

bir yolağın olası rolü incelenmemiştir. Konunun 

netleştirilmesine katkı sağlanabilmesi amacıyla, akut 

(30 dk) ve uzun süreli (6 hafta, 5 gün/hafta, 30dk/gün) 

yüzme egzersizlerini takiben erken (3 saat) ve geç (24 

saat) dönemde m. gastroknemius-soleus kas 

komplekslerinden total RNA örnekleri izole edilmiş 

ve gen ekspresyon profilleri whole-transkript array’i 

(GeneChip Mouse Gene 2.0 ST Array, Affymetrix, 

Inc.) kullanılarak belirlenmiştir. Mikroarray 

analizlerinin verifikasyonunun real-time PCR 

(LightCycler 2.0, Roche Diagn.) ile gerçekleştirilmesi 

amaçlanmıştır. Kronik yüzme 3 saat grubu ile 

karşılaştırıldığında; akut yüzme 3 saat grubunda 

iskelet kası aktin alfa 1 (Acta1) (34 kat, p=0.04), 

kreatinin kinaz (Ckm) (17 kat, p=0.03) ve troponin I 

(Tnni2) (15 kat, p=0.04)’nın up-regüle oldukları 

belirlenmiştir. Akut yüzme 24 saat grubunda, kronik 

yüzme 24 saat grubuna göre sitokrom c (Cycs) ‘nin up-

regüle (6 kat, p=0.04) olduğu gözlenmiştir. Benzer 

şekilde; akut yüzme 3 saat grubu ile 

karşılaştırıldığında, akut yüzme 24 saat grubunda 

Cycs’nin upregüle (6 kat, p=0,01) olduğu saptanmıştır. 

Kreatin kinaz ve troponin I kas hasar belirteçleri olup, 

troponin I iskelet kasına özgüldür. Troponin I’nın ek 

olarak kasta miyogenez ile ilişkili belirteç olduğu da 

ileri sürülmüştür. 

Sempozyum 2: Uyku Bozuklukları ve İrisin 

S.2.1 Uyku Fizyolojisi ve Bozuklukları 

Levent Öztürk 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim 

Dalı, Edirne 

Uykunun mikro yapısı ve mimarisi evrelere bölünerek 

incelenmekte ve fizyolojik bir uyku mimarisi 

homeostatitk bir organizma ve belleğin meydana 

gelmesinde önemlidir. Uyku ile ilgili bildiklerimiz son 

yıllarda artış göstermesi karşın, “uyku” hala 

bilinmezliklerle dolu bir bilim dalını oluşturmaktadır. 

Uykunun başlangıcı, devamı ve bitişi kompleks beyin 

süreçlerini içermektedir. Bu yüzden uyku 

bozukluklarının ayrı ayrı incelenip etkilediği fizyojik 

sistemler detaylı olarak araştırılmalıdır. Uyku 

bozuklukları sınıflaması İlk kez 1979’da 4 ana grup 

olarak belirlenmiştir. 1991’de ilk Uluslararası Uyku 

Bozuklukları Sınıflaması ICSD-1 (International 

Classification of Sleep Disorders), 2005’te ICSD-2, 8 

kategori ve 85 hastalık olarak belirlenmiştir. 2014’te 

ICSD-3 6 grup 85 hastalık olarak yayımlanmıştır. 

Uyku bozuklukları içerisinde en sık karşılaştığımız 

grup uykuda solunum bozukluklarıdır. 
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S.2.2 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) ve 

İrisin 

Mustafa Saygın 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Isparta  

Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) toplumda 

uyku hastalıkları arasında geniş bir prevelansa 

sahiptir. Oksidatif stres, enflamasyon ve hipoksi, 

OSAS ile ilişkili hastalıklar arasındaki ilişkiyi 

açıklayan ana mekanizmalardır. Çalışmamızda 

obstrüktif uyku apne sendromu olan bireylerde kas 

dokusundan salınan bir miyokin olan İrisin 

hormonunun hastalık ve hastalığın derecesi ile olası 

ilişkisini araştırmak ve tedavi ile hormon düzeyindeki 

değişimi göstermek istedik. Horlama, tanıklı apne ve 

gündüz aşırı uyku hali şikayetleri ile uyku 

polikliniğine başvuran ve Epworth skoru ≥10 üzeri 

olan hastalara tek gece polisomnografi tetkiki 

uygulandı. Uyku verileri skorlanarak elde edilen 

apne/hipopne indeksine (AHI) göre OSAS hastaları; 

hafif OSAS:AHI≥5 ve <15, orta OSAS:AHI≥15 

ve<30 ve ağır OSAS AHI≥30 saat olmak üzere 3 gruba 

ayrıldı.Kontrol grubuna AHI<5/saat olan olgular 

alındı. Olguların demografik ve polisomnografik 

özellikleri karşılaştırıldı.OSAS tanısı konulan 180 

hastada OSAS’ın şiddetine göre irisin düzeyleri 

arasında anlamlı fark mevcuttu (p<0.001). OSAS’ın 

derecesi arttıkça irisin düzeyinin azaldığı saptandı. 

OSAS tanısı konulan 26 hasta ve tek gece CPAP 

tedavisi alan 7 hastada irisin düzeyine bakıldı. İrisin 

düzeyi CPAP ile tedavi edilen OSAS hastalarında, 

tedavi almayan OSAS hastalarına göre anlamlı 

düzeyde azaldı (p<0.001).Sonuç olarak; OSAS’ın 

tanısında irisin hormonunun sensitif ve spesifik bir 

ayırıcı biyomarkır olarak kullanılabileceği ve tedavi 

ile irisin düzeylerinin azalması ise hastalığın 

prognozunun takibi açısından önemli olduğu 

sonucuna varıldı. 

S.2.3 Uykuda Solunum Bozuklukları 

Rahime Aslankoç 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Isparta  

Uykuda solunum bozuklukları; uyku sırasında 

solunumda patolojik olarak değerlendirilebilecek 

düzeydeki değişikliklere bağlı olarak gelişen, bu 

hastalarda morbidite ve mortalitenin artmasına yol 

açan klinik tablodur. American Academy of Sleep 

Medicine (AASM) tarafından 2014 yılında ICSD-3 

olarak yayınlanan son uyku bozuklukları 

sınıflamasında ikinci sırada yer alan uykuda solunum 

bozuklukları 5 alt başlıktan oluşur. Bunlar; obstrüktif 

uyku apne sendromu (OSAS), santral uyku apne 

sendromu, uyku ilişkili hipoventilasyon bozuklukları, 

uyku ilişkili hipoksemi bozukluğu, izole semptomlar 

ve normal varyantlardır. Uykuda solunum 

bozukluklarının en sık görülen şekli obstrüktif uyku 

apne sendromudur. OSAS; uyku sırasında tekrarlayan 

hipoksemi ve uyku bölünmelerine neden olan üst 

solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ile 

karakterizedir. Majör semptomları; horlama, tanıklı 

apne ve gündüz aşırı uyku halidir. Günümüzde, 

uykuda solunum bozukluğunun (SDB) morbidite ve 

mortalitenin giderek artması, uykuda solunum 

bozukluklarının yeni sınıflandırmanın ışığı altında 

gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. 
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Sempozyum 3: Alzheimer Hastalığında Genetik 

Yolaklar, Nörofizyolojik Değişiklikler, Egzersiz 

Uygulamaları ve Oksidatif Stres 

S.3.1 Alzheimer Hastalığında Genetik Yolaklar 

Ayşegül Topal Sarıkaya 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul 

Alzheimer hastalığı nörodejeneratif demansla 

sonuçlanan genetik olarak karmaşık ve aynı zamanda 

da multifaktoriyal bir hastalıtır. Hastalık genleri olarak 

amiloid prekürsör protein (APP), presenilin 1 

(PSEN1) ve presenilin 2 (PSEN2) genleri 

tanımlanmıştır. Bu genlerdeki patojenik mutasyonlar 

Alzheimer hastalığının erken gelişen formunun 

(EOAD) oluşumuna yol açar. APP, PSEN1 ve PSEN2 

genlerindeki patojenik mutasyonlar Alzheimer 

hastalığının geç gelişen formunda (LOAD) nadir 

olarak tanımlanırken LOAD’un çok güçlü polygenik 

bir bileşenle ve %80 ‘e varan bir kalıtımla 

multifaktöriyal olarak geliştiği düşünülmektedir. 

Alzheimer hastalığında en iyi bilinen genetik risk 

faktörü kalıtsallığın %25’ini açıklayan APOEɛ4 

allelidir. Genome varyant verilerinin analizinden 

çıkan sonuçlara göre Alzheimer hastalığı ile ilişkili 

olan yolaklar immun cevap, lipit metabolizması, 

endositosiz ve hücre adezyon molekül (CAM) 

yolaklarıdır. 

S.3.2 Alzheimer Hastalarında Nörofizyolojik 

Değişiklikler 

Asiye Nurten 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Yaşam süresinin 

uzaması ile yaşam kalitesinin de sürdürülmesi 

yaşlanmada önem taşımaktadır. Birçok yaşlı insan, 

yaşamını entelektüel işlevleri bozulmadan 

tamamlarken, bazı çok yaşlı kişilerde, belek ve bilişsel 

işlevlerde hafif azalma, bazı kişilerde ise demans 

gelişebilmektedir. Demansın bir alt tipi olan 

Alzheimer hastalığı, bellek ve dil işlevlerinde ve 

oryantasyonda ilerleyen bozulmalar ve davranışsal 

(paronoya, sanrı) değişimler gösteren bir hastalıktır. 

Alzheimer hastalığının birçok etkeni olmakla birlikte 

yaş, hastalığın gelişiminde en büyük risk faktörüdür. 

Alzheimer hastalığının oluşmasında ana nedenler, 

sinaptik işlevlerin bozulması ve bellek ve diğer bilişsel 

işlevlerde önemli rolü olan nöronal döngülerin 

iletişiminin kesilmesidir. EEG sinyalleri serebral 

korteksteki işlevsel değişiklikleri yansıttığından, 

gerçek doku kaybı olmadan çok önce nöronal 

dejenerasyon ve işlev bozukluğu EEG ile ortaya 

çıkarılabilmektedir. EEG’de belirlenen genlik 

değişimleri Alzheimer hastalığı tanısı konmasını 

sağlayabilecek özelliklerdedir. EEG güç 

spektrumunda da Alzheimer hastalığına özgü 

değişiklikler belirlenmektedir.  Alzheimer hastalığının 

prodromal evresinde ise EEG’de alfa3/alfa2 güç 

oranında artma olduğu da belirlenmiştir. EEG’nin 

biyolojik belirteçleri bir bütün olarak 

düşünüldüğünde, ileri derecede duyarlı ve özgün 

olarak tanıya yardımcı olabileceği ileri sürülmektedir. 

EEG ve nörofizyolojik incelemeler ile yapılan 

araştırmalardan elde edilen bilgiler, Alzheimer 

hastalığının erken tanısında ve tedavisinde 

kullanılabilecek uygun yöntemler olabileceğini 

düşündürmektedir. 

S.3.3 Alzheimer ve Oksidatif Stres 

Özgür Kasımay Çakır 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 

Alzheimer Hastalığı (AH) gibi nörodejeneratif 

hastalıklarla ilişkili olduğu bilinen oksidatif stres 

reaktif oksijen (ROS) ve nitrojen türlerinin üretimi ile 

antioksidan dengenin bozulması sonucu oluşur. 

Patogenezde nitrik oksit (NO)’in rol aldığı 

gösterilmiştir ve özellikle damarsal NO’in diğer farklı 

beyin bölgelerindeki nitrik oksit sentaz izoformlarının 

aşırı ekspresyonundan önce rol oynadığı öne 

sürülmüştür. NO serbest radikal özelliklerinden dolayı 

nöroinflamasyonun bir bileşeni olarak bilinmektedir, 

beyinde nöronlar ve vasküler endotel hücreler 

tarafından üretilir, endotel tarafından üretildiğinde 

vazorelaksan, nöronlar tarafından üretildiğinde (AH 

gibi patolojik koşullarda) nörotransmitter olarak rol 

oynar. NO süperoksit ile reaksiyona girince meydana 

gelen ONOO- potent bir oksidandır ve nitrooksidatif 

stresin esas bileşenidir. Ayrıca, oksidatif stres ve 

reaktif oksijen türleri (H2O2, O2∙−, OH∙) erken 

safhada görülen sitolojik değişikliklere neden olurlar. 

Aşırı ROS üretimi nörodejenerasyona ve nöronal 

ölümle ilişkili olan apoptozis veya nekroz ile nöronal 

hasarı uyarır. AH’da artan lipid peroksidasyonu, ve 

artmış glikasyon ve glikooksidasyon gibi serbest 

radikal indüklü makromoleküllerin hasarı ve Aβ 

proteinin birikmesi bu süreçteki bazı değişikliklerdir. 

Sonuç olarak, oksidatif stres nörodejeneratif hasarla 

ilerleyen AH’nın patogenezinde yer alan önemli bir 

etkendir.  
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S.3.4 Alzheimer Hastalarında Egzersiz 

Mehmet Ünal 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul 

Ortalama yaşam sürelerinin artması ve buna bağlı 

yaşlı nüfusumuzdaki artış, daha fazla Alzheimer 

hastası görmemize neden olmaktadır. İstatistiklere 

göre 65 yaş üstü gruplarda % 5-11, 85 yaş üstü 

gruplarda ise % 50 oranında Alzheimer hastalığı 

görülme riski mevcuttur. Alzheimer hastalığı, beyin 

korteksinin sorumlu olduğu üst düzey fonksiyonların 

bozulması sonucu oluşan, hastaların günlük 

yaşamlarını alışılagelmiş şekilde sürdürmelerini  

engelleyen, progresif, kronik ve ölümcül bir 

hastalıktır. Hastalarda özellikle kognitif becerilerin 

kaybına kişisel yeteneklerin yitimi de eklenince 

gelinen nokta çokta hoş olmayabilmektedir. Hastalar 

zaman içinde çocuklarının isimlerini ve hatta 

çocukları olduğunu bile unutabilirler. Günlük yemek 

yeme, su içme, tuvalet ihtiyacını giderme gibi rutin 

aktivitelerini bile unutabilirler. Yaşın ilerlemesine 

bağlı olarak kas iskelet sistemimiz, kas atrofileri, 

esneklik ve kuvvet kayıpları, kemik sistemimiz 

osteoporoz riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Diğer 

bütün sistemlerimiz sağlıklı fonksiyon yapabilir 

durumda olsalar bile, kas iskelet sistemimizdeki 

fonksiyon kayıpları bizim yaşam kalitemizi oldukça 

düşürmekte, kendi kendimize yeterliliğimizi, 

yapabilirliğimizi azaltmaktadır. Alzheimer 

hastalarında yapılan düzenli egzersizler, kas gücü ve 

dayanıklılığında artışa neden olmaktadır. Düzenli 

egzersiz programlarının Alzheimer Hastalarında sık 

görülen depresyon ve davranışsal problemleri 

azalttığı, hafıza ve sosyal becerilerde gelişme 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca düzenli yapılan 

egzersizlerin nörogenezisi aktive ederek yeni nöron 

oluşumunu stimüle ettiği bildirilmektedir. Burada 

önemli olan, yapılacak egzersizin hastalığın dönemine 

uygun olması gerektiğidir. Bu nedenle, mutlaka bu 

konuda uzman bir doktora danışılarak kişiye özel bir 

egzersiz programı düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sempozyum 4:  Nörodejeneratif 

Hastalıkların Araştırılmasında Konfokal Lazer 

Mikroskop ve Patch-Clamp Tekniğinin Kullanımı 

S.4.1 Nörodejeneratif Hastalıklarda Sıçan 

Hipokampus TRP Katyon Kanallarının Rolünün 

Araştırılmasında Konfokal Lazer Mikroskop 

Tekniğinin Kullanımı 

Mustafa Nazıroğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Nörolojik Bilimler 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Isparta

Sitozole kıyasla hücre dışında daha fazla olan 

kalsiyum iyonu (Ca+2) spinal kort hasarı (SCI), siyatik 

sinir hasarı (SNI) ve kafa travması (TBI) gibi 

nörodejeneratif hastalıkların oluşumunda önemli role 

sahiptir (1). Ca+2 sinir hücrelerine transient reseptör 

potential (TRP) süper ailesini de içerisine alan değişik 

iyon kanalarıyla girmektedir. Bu TRP süper aile 

grupları arasında yer alan TRP melastatin 2 (TRPM2) 

ve TRP vanilloid 1 (TRPV1) katyon kanalları sırasıyla 

ADP-riboz ve kapsaisin aktive olmaktadır. Her iki 

kanal oksidatif stres ile de aktive olurlar. Bu kanallar 

nörodejeneratif hastalıklar için potansiyel ilaç 

geliştirme kaynakları olarak gözükmektedirler (2). 

CLM floresan boyalar ile boyanmış veya işaretlenmiş 

doku kesiti veya hücrelerde yüksek çözünürlükte 

görüntü alınmasını sağlar (3). Yakın zamanda 

yaptığımız deneysel SCI ve TBI çalışmalarından elde 

edilen hipokampus örneklerinde, TRPM2 ve TRPV1 

kanal açıcı (ADP-riboz, oksidatif stres ve kapsaisin) 

aracılı Ca+2 girişine bağımlı, hücre içi ROS üretimi, 

mitokondriyal zar depolarizasyon, apoptozis, kaspaz 3 

ve 9 değerlerindeki belirgin artışların olduğunu 

gözlemledik. Fakat bu artışlar TRPM2 ve TRPV1 

kanal blokerleri ile azaldı (4,5). Sonuç olarak, TBI, 

SNI ve SCI oluşturulan sıçan hipokampus ve siyatik 

sinir apoptotik yolaklarında, TRPM2 ve TRPV1 kanal 

aracılı Ca+2 girişi rolünün araştırılmasında CLM 

tekniği en uygun teknikler olarak gözükmektedir.  

Kaynaklar: 

1. Nazıroğlu M. (2012). J Recept Signal Transduct

Res. 32:134-41. 

2. Morelli MB, Amantini C, Liberati S, Santoni M,

Nabissi M. (2013). CNS Neurol Disord Drug 

Targets. 12: 274-293.  

3. Pawley, J.B. (2006). Handbook of Biological

Confocal Microscopy: Third Edition. Pages 1-

985. 

4. Yürüker V, Nazıroğlu M, Şenol N. (2015) Metab

Brain Dis. 30:223-231. 

5. Özdemir ÜS, Nazıroğlu M, Şenol N, Ghazizadeh V.

(2016). Mol Neurobiol. 53: 3540-3551. 
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S.4.2 Sinir Bilimlerinde Patch-Clamp (Yama-

Kenetleme) Tekniği 

Ömer Çelik 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Biyofizik Anabilim Dalı, Isparta 

Hücrenin, canlılığını devam ettirebilmesini sağlayan 

en önemli faktörlerden biri de hücre membranının 

dinamik bir yapıda oluşudur. Hücre zarında gömülü 

halde bulunan ve iyon geçişine imkan sağlayan protein 

yapılı kanallar bu dinamik yapının en önemli 

bileşenidir. İyon kanalları, uyarılabilen ve 

uyarılamayan hücrelerde; bilgi işleme, çıktıların 

perifere gönderilmesi, kasılma, salgılama, gen 

ekspresyonu, hücre bölünmesi ve ozmotik basıncın 

düzenlenmesi gibi birçok fizyolojik faaliyetin 

sürdürülmesinden sorumludurlar. İyon kanalı 

fonksiyonlarının bozulmasıyla meydana gelen 

bozukluklar genel olarak ‘kanalopati’ olarak 

sınıflandırılmakla beraber Epilepsi, Alzheimer ve 

Parkinson gibi birçok hastalığın temelinde aslında bu 

durumun olduğunu gösteren çok sayıda çalışma 

mevcuttur (1). İlk kez 1976 yılında Erwin Neher ve 

Bert Sakmann tarafından geliştirilen Patch-Clamp 

(Yama-Kenetleme) tekniği iyon kanallarının elektro-

fizyolojik özelliklerinin araştırılmasında kullanılan en 

güncel ve yaygın moleküler tekniklerden biri haline 

gelmiştir. Bu yöntemde; hücre membranı, ucu 

yaklaşık 1-2 μm çapında olan borosilikat camdan 

yapılmış bir mikropipet vasıtasıyla sıkıca 

yakalandıktan sonra voltaj kenetlemesi yapılarak iyon 

kanal akımlarının ölçülmesine imkan tanımaktadır. 

Membran ve pipet arasında meydana gelen direncin 

büyüklüğü 1-10 GΩ dur (2). Bu sıkı yapışma durumu 

‘Gigaseal’ veya ‘Gigaohm’ olarak 

isimlendirilmektedir. Yama-Kenetleme setinin temel 

bileşenleri ve gereçleri; Faraday kafesi, antivibrasyon 

masası, inverted mikroskop, mikromanipülatör, 

yükselteçler, bilgisayar (donanım ve yazılım), pipet 

tutucu, perfüzyon sistemi, peristaltik pompa, pipet 

yapıcı ve borosilikat cam tüplerdir. Hücre-Üzerinde, 

Tüm-Hücre, İçi-Dışarda ve Dışı-Dışarda olmak üzere 

dört farklı konfigürasyonda kayıt almak mümkündür 

(2). 

Kaynaklar: 

1. Puralı N (2008). Hücre Elektrofizyolojisi ve

Görüntülemenin Temelleri. Veri Medikal Yayıncılık 

2. Mollemean A (2003). Patch clamping: An

introductory guide to patch clamp electrophysiology. 

Wiley 

S.4.3 Nörodejeneratif Hastalıklarda TRP Katyon 

Kanallarının Rolünün Araştırılması 

Betül Yazğan 

Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Adıyaman 

Nörodejeneratif bozukluklar, sinir sisteminin spesifik 

bölgelerindeki nöronlarda geri dönüşümsüz ve 

ilerleyici kayıp ile sonuçlanan fizyopatolojik 

değişimlerin görüldüğü hastalıklardır (1). Bu 

hastalıkların moleküler prensiplerinin anlaşılması ve 

yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi bağlamında 

transient reseptör potential (TRP) kanallarının 

incelenmesi, henüz erken bir aşamadadır ve bu 

kanalları aktive veya inhibe eden maddelerin 

etkinliğine ilişkin net sonuçlar elde edilmemiştir (2). 

TRP ve/veya Store-operated kalsiyum kanallarına 

bağlı kalsiyum homeostazındaki bozukluklar, 

nörodejeneratif hastalıklarda önemli bir rol 

oynayabilir. Bu kanallardan bir kısmının 

nörodejeneratif hastalıklar için potansiyel ilaç 

geliştirme hedefleri olabileceği öngörülmektedir (3). 

Bu TRP süper aile grupları arasında yer alan TRP 

Canonical (TRPC) alt ailesinin, nöronal gelişim ve 

temel sinaptik mekanizmalarla ilişkili olduğu (4), 

TRPC1-/- farelerde substantia nigra'daki dopaminerjik 

nöronların sayısında azalma olduğu, bu nedenle 

TRPC1'in Parkinson tedavisi için olası bir hedef 

olabileceği (5), TRP melastatin 2 (TRPM2) ve 

TRPM7'nin nöronal hücre ölüm yollarında rol aldığı, 

özellikle TRPM2’nin oksidatif stresi algılayarak 

nörodejeneratif hastalıklarda hücre canlılığı için 

hayati öneme sahip olduğu (2) güncel çalışmalarla 

belirlenmiştir. TRP kanallarının, nöroanatomik 

dağılımı ve bu kanalların aktivatör ve inhibitörlerinin 

araştırılması nörodejeneratif bozukluklarda terapötik 

bir hedef olarak önerilmesi bakımından önemli 

gözükmektedir. Bu sempozyum sunumunda, 

nörodejeneratif hastalıklarda TRP kanallarının rolü 

güncel literatür ışığında değerlendirilecektir. 

Kaynaklar: 

1. Binda A, Panariti A, Barbuti A (2018). Int

Nanomedicine, 11;13: 4059-4071. 

2. Nazıroğlu M (2012). Recept Signal Transduct Res.

32:134-41. 

3. Mobasheri A, Barrett-Jolley R (2011). Vet, 187:

145-6. 

4. Bröker-Lai J at all. (2017). EMBO J, 15; 36: 2770-

2789. 

5. Selvaraj S, Sun Y, Watt JA (2012). J Clin Invest,

122: 1354-67. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobasheri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20304688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett-Jolley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20304688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transient+receptor+potential+channels%3A+emerging+roles+in+health+and+disease.+Mobasheri+A%2C+Barrett-Jolley+R.)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%C3%B6ker-Lai%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28790178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%C3%B6ker-Lai+et+al.%2C+2017
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S.4.4 Hipokampus ve Arka Kök Gangliyon Sinir 

Hücrelerinde TRPM2 ve TRPV1 Kanal 

Aktivasyonlarının Araştırılmasında Kalsiyum 

Sinyali ve Floresan İndikatörlerin Kullanımı 

Bilal Çiğ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Biyofizik Anabilim Dalı, Isparta 

Hücre içi kalsiyum iyonu (Ca+2) sinaptik iletimden ve 

nöronal sinyalizasyon gibi birçok sinir fizyolojik 

süreçleri kontrol eden ikincil habercidir (1,2). Ca+2 

sinyali mekanizmaları, sitozole Ca+2 ‘un akışını 

düzenleyen transient receptor melastatin 2 (TRPM2) 

ve vanilloid 1 (TRPV1) gibi hücre kanalllarından iyon 

kanallarını içerir (3). Bu iyon kanallarının aracılık 

ettiği Ca+2 sinyalindeki anormallikler, birçok 

nörodejeneratif hastalık ve merkezi sinir sistemi 

bozuklukları gibi ciddi patolojik durumların 

habercisidir. Bu patolojik durumların kalıcı çözüme 

kavuşturulmasında halihazırdaki tedaviler yetersiz 

kalmaktadır. Fakat bütün hücresel süreçlerde her an 

meydana gelen Ca+2 sinyallerinin altında yatan 

mekanizmaların anlaşılması floresan kalsiyum 

indikatörlerinin gelişmesiyle hız kazanmıştır (4). Bu 

sunumda hücre içi Ca+2 sinyalinde yaygın olarak 

kullanılan kimyasal indikatörlerden en önemlileri, 

ayrışma sabitleri, kimyasal özellikleri ve spektral 

özellikleriyle ele alındı. Bunlar Fura-2, Fluo-3, Fluo-4 

gibi boyalardır. Bu Ca+2 indikatör boyaları, hidrofilik 

boyaların hücrelere yüklenmesi için daha uygun bir 

yöntem sunmak üzere AM (Asetoksi metil) esterleri 

ile tasarlanmıştır. AM boyaları yeterince hidrofobiktir 

ve membrandan hücresel esterazlar aracılığıyla 

geçebilirler (5). Bu Ca+2 indikatörleri tek dalga boylu 

veya rasyometrik (orantısal) özellikteki boyalar olarak 

sınıflandırılabilir. Her iki sınıftaki boyalar için de 

spektral özelliklerine bağlı spesifik lazerler, filtreler 

gerekir. Ayrıca her iki indikatör türü de avantaj ve 

dezavantajlara sahiptir. 

Kaynaklar: 

1. Bootman MD, Lipp P, Berridge MJ. J Cell Sci.

2001; 114: 2213-22.

2. Bootman MD, Collins TJ, Peppiatt CM, Prothero

LS, MacKenzie L, De Smet P, Travers M, Tovey

SC, Seo JT, Berridge MJ, Ciccolini F, Lipp P.

Semin Cell Dev Biol. 2001;12: 3-10.

3. Carrasco C, Naziroǧlu M, Rodríguez AB,

Pariente JA. Front Physiol. 2018; 9: 95.

4. Palmer AE, Tsien RY. Nat Protoc. 2006;1: 1057-

65.

5. Takahashi A, Camacho P, Lechleiter JD, Herman

B. Physiol Rev. 1999; 79: 1089-125.
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Panel 1: Türkçe Fizyoloji Kitabı 

 

Erdal Ağar, İnci Alican, Bayram Yılmaz, Vural 

Küçükatay, Selim Kutlu, Numan Ermutlu, Güler 

Öztürk ve İlknur Kozanoğlu 

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, www.tfbd.org.tr  

 

İnsan Fizyolojisi tıpta en önemli ve sürekli değişen bir 

disiplindir. Türkiye’deki fizyoloji kitaplarının büyük 

bir çoğunluğu yabancı dillerden özellikle 

İngilizce’den çeviridir. Bu panelin temel amacı Türk 

Fizyolojik Bilimler Derneği olarak Türkçe fizyoloji 

kitabı yazmanın hazırlığını başlatmaktır. Kitabın 

editörleri, yazarları ve yayıncıları kitap kaynaklarının 

güvenirliliğine ve diğer detaylarına kontrol ederek 

başlangıçta karar vereceklerdir. Yazarlar Türkiye’deki 

farklı üniversitelerden seçilecektir. Her bir ünitenin 

editörü bölümün doğru olmasından sorumludur.  Her 

yazar yazdığı bölümde yer alan fizyolojik olgular ve 

mekanizmaların en doğru olduğuna inandığını 

yazmakla mükelleftir. Konular renkli şekillerle 

desteklenmelidir. Bölümler hazır olduğunda tüm 

fizyologların, öğrencilerin öneri ve değerlendirmeleri 

alınacaktır. Kitabın ilk baskısı, insan fizyolojinin 

temel ilkelerini daha açık bir biçimde anlamak için 

karşılaştırmalı bir yaklaşımı benimseyecektir. Bu 

kitabın, ileride Türkçe birçok fizyoloji kitabının da ilk 

adımı olacağına inanıyoruz. Bir sonraki adım, bu 

kitabın ücretsiz olarak diğer dillere çevrilmesi 

olacaktır. 

 

 

Panel 2: Bilimsel Araştırma Sürecinde Etik 

Konular 

 

P.2.1 Biyomedikal Araştırma Etiği 

 

Nüket Büken 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve 

Etik Anabilim Dalı, Ankara 

 

Bilimsel araştırmalarda yaşanan etik kaygıların 

özellikle biyomedikal araştırmalarda çok önemli 

boyutlara ulaşabildiği bir gerçektir. Bilimsel 

araştırmaların uluslararası düzeyde kabul edilmesi için 

yöntembilgisel (metodolojik) ve anlambilgisel 

(semantik) uyum kadar, etik ilkelerin de 

standardizasyonuna gerek vardır. Bilimsel bilgi 

üretiminin gerçekleştiği değişik toplumlar için farklı 

kültürel öğelerin varlığından söz etmek her zaman 

olanaklıdır; ancak kültürel yapıları, toplumsal ve 

ekonomik gelişmişlik düzeyleri birbirinden ne kadar 

farklı olursa olsun, dünya coğrafyasının çok farklı 

bölgelerinde yaşayan bilim adamlarını bağlayıcı 

olabilecek “evrensel etik ilkeler” olmalıdır. 

Biyomedikal araştırmalarda uluslararasılık kavramı 

gelişmeye başlamış ve bu araştırmaları yönlendiren 

temel değerler konusunda düşünce birliğine 

gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bunların 

dikkate alınmasıyla, değişik ülkelerde yapılan 

çalışmalar aynı düzeyde bilimsel ve etik standartlara 

sahip olabilir. İnsan deneyleri tarihinde en karanlık ve 

en parlak dönemleri içeren süreçler, araştırma etiği ve 

düzenlemesinin değerlendirilmesi için olumlu ve 

olumsuz standartlar olmaya devam etmektedir. 

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar tarihinde etiğe 

ilişkin olarak yaşananlar, araştırmalara uygulanan 

etiğin işlemleri ve doğası hakkında fikir yürütmek 

amacıyla vaka olarak, anlamaya yardımcı araçlar 

olarak hizmet ederler.  

 

 

P.2.2 Akademik Çalışmaların Yayımlanmasında 

Etik  

 

M. Murat Civaner 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik 

Anabilim Dalı, Bursa 

 

Akademik çalışmaların toplumla ve akademiyle 

paylaşılması üretilen özgün eserlerin çeşitli 

ortamlarda yayımlanmasıyla mümkün olmaktadır. 

Felsefe ve sanat gibi bilimsel bilgi üretimi dışındaki 

akademik etkinlikler de dahil olmak üzere 

akademisyen, kendi eserini dergilerde, sesli ve 

görüntülü medyada ya da internette yayımlayarak 

ilgilileriyle paylaşmaktadır. Bu paylaşım 

akademisyenin önemli yükümlülüklerinden biri 

olmakla birlikte, akademik çalışmaların yayımlanması 

sırasında pek çok etik sorunu da ortaya 

çıkabilmektedirBbelli bir yayında yazarlık hakkı 

oluşması için nasıl bir emek harcanması gerektiğinden 

başka bir yayından alıntı yapılmasına, eldeki 

veritabanını kullanarak kaç adet farklı yayın 

yapılabileceğinden tezlerden yapılacak yayınlara dek 

pek çok konuda soru işareti doğabilmekte, hemen 

herkesçe bilinen ya da bilindiği varsayılan kurallar 

yeterince yol gösterici olamayabilmektedir. Önemli 

bir sorun da söz konusu kuralların bilinmemesi ya da 

yaygın olarak yanlış bilinmesidir. Bu sunumda; 

bilimsel yayınların hazırlanması ve yayımlanması 

aşamalarında oluşabilen çeşitli etik sorunlarına 

odaklanılmakta, bağlantılı olarak Türkiye’deki ilgili 

yasal düzenlemelerden söz edilmektedir. 

 

Paneller 

http://www.tfbd.org.tr/
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Panel 3: İnsan Fonksiyonlarını Ölçme ve 

Değerlendirme 

 

Sadi Kurdak1, Nuray Yazıhan2, Numan Ermutlu3, 

Selim Kutlu4, Ahmet Ayar5 ve İlknur Kozanoğlu6 

 

1) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Adana 

2) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyopatoloji 

Bilim Dalı, Ankara 

3) İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 

4) Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

5) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Trabzon 

6) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Adana 

 

Genel olarak sağlık durumu insan vücudunda sistem 

ve organlarının normal (fizyolojik) 

fonksiyon  göstermesi olarak tanımlabilir. İnsan 

vücudu ve fonksiyonlarının objektif ölçümü tıp 

(fizyoloji) biliminin konusudur. Kardiyovasküler, 

respiratuar parametreler, nöro-muskuler testler, 

metabolizma ölçümleri en yaygın kullanılan fizyolojik 

testler arasında yer alır. Bunun yanısıra duysal testler 

(işitme, görme, koku vb), hematolojik analizler, 

gastrointestinal sistem fonksiyonel analizleri klinikte 

tanı ve takipte sıklıkla kullanılmaktadır. Hastalık 

durumuna geçiş süreci, tanı, prognoz ve morbidite 

durumunu tanımlamak için normalden farklılaşmanın 

ilgili sistem ve organların validasyonu yapılmış 

(onaylanmış) objektif methodlarla, uygun optimize 

koşullarda ölçülmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. 

Coğrafi konum, iklim, ırk, yaşam ve beslenme 

alışkanlıkları ile insanların vücut yapıları 

farklılaşabilmekte ve “normal”kavramı değişim 

gösterebilmektedir. Klinik için önemli olacak 

fonksiyonel testlerin ölçümü, bu testlerin ülkemizde 

yaşayan populasyon için normlarının bilinmesi 

önemlidir. Bu durum genel olarak doğru, standart ve 

tekrarlanabilir ölçme ve değerlendirme kavramlarının 

uygulamaya konulma ve bu kavramların Dünya 

ortalaması, referans ülke ve en önemlisi Ülkemize 

göre optimizasyon çalışmalarının başlaması 

gerektiğini göstermektedir. Sağlıkla ilgili ölçme ve 

veri toplama işlemleri standart ve güvenilir yöntem ve 

cihazlar kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Bu 

cihazları ve yöntemleri kullanan personelin akredite 

sertifikasyon eğitimi alarak fizyolojik kavramlar 

hakkında iyi düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmaları 

gerekmektedir. Bu panelde Ülkemizde genel ve özel 

fizyolojik ölçüm yöntemlerinin kullanımı ve konu ile 

ilgili personel ve teknik altyapı durumu tartışılarak 

kısa, orta ve uzun vade hedef ve çözümler 

tartışılacaktır. 
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SS01  

Metanandamid Mast Hücre Aracılı Nörojenik 

İnflamasyonu İyileştiriyor  

Erkan Kılınç1, Seyit Ankaralı2 
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu  
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Mast hücre degranülasyonu dural 

nörojenik inflamasyonu tetikleyerek migren 

patofizyolojisinde önemli rol oynamaktadır. 

Endokannabinoidlerin nörojenik inflamasyonu 

önleyebileceği bildirilmiş ancak ilgili mekanizmalar 

henüz aydınlatılamamıştır. Sunulan çalışmada, bir 

mast hücre degranülatörü olan compound-48/80 ile 

oluşturulan mast hücre degranülasyonu aracılı 

nörojenik inflamasyon üzerine metanandamid ve 

kannabinoid reseptörlerin etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: İn-vivo ve ex-vivo sıçan gruplarına (n=7) 

sırasıyla serum fizyolojik, compound-48/80 (2 

mg/kg), metanandamid (20  mg/kg), kromolin (50 

mg/kg) + compound-48/80, metanandamid + 

compound-48/80, rimonabant (2 mg/kg) + 

metanandamid+compound-48/80, capsazepine (10 

mg/kg) + metanandamid+compound-48/80 

intraperitoneal ve topikal olarak uygulandı. Plazma, 

beyinsapı ve beyin örneklerinde nörojenik 

inflamasyon belirteçlerinden kalsitonin gen-ilişkili 

peptid (CGRP) ve P-maddesi (SP) düzeyleri ELISA 

ile ölçüldü. Ex-vivo gruplarda dural mast hücre sayısı 

ve degranülasyonu belirlendi. Veriler One-Way 

ANOVA ile analiz edildi.  

Bulgular: Compound-48/80 plazma, beyinsapı ve 

beyin dokusunda CGRP ve SP düzeylerini artırdı 

(p<0.05), bu artışlar kromolin ve metanandamid 

tarafından önlendi (p<0.05). Rimonabant, beyinsapı 

ve beyinde metanandamid’in etkisini bloke etti ancak 

capsazepine’in bir etkisi olmadı. Ex-vivo grupta 

metanandamid, compound-48/80’in yol açtığı mast 

hücre degranülasyonunu azalttı (p<0.05).  

Sonuç: Mast hücre degranülasyonu plazma, beyinsapı 

ve beyinde CGRP ve SP salınımını tetikleyerek 

nörojenik inflamasyona yol açmaktadır. 

Metanandamid dural mast hücrelerini stabilize ederek; 

beyinsapı ve beyinde kannabinoid-1 reseptörleri 

aracılığıyla CGRP ve SP salınımını azaltarak 

nörojenik inflamasyonu iyileştirmektedir. 

Endokannabinoidler ve reseptörleri migren 

tedavisinde yeni hedefler olabilir. AİBÜ-BAP 

tarafından desteklenmiştir Proje no: 2016.08.02.1095.  

SS02  

Astaksantinin Seruleinle Oluşturulan Deneysel 

Akut Pankreatitteki Serbest Radikal Süpürücü 

Aktivitesi  

 

Dilek Özbeyli1, Esra Bihter Gürler2, Hülya Buzcu3, 

Özlem Tuğçe Çilingir-Kaya4, Muhammet Emin 

Çam5, Meral Yüksel1, Özgür Kasımay Çakır3, Berrak 

Çağlayan Yeğen3  

 
1 Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksek Okulu, Tıbbi Patolojik Teknikler Bölümü, 

İstanbul 
2Okan Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul                                               
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul           
4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                                                             
5Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 

Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda seruleinle 

oluşturulmuş deneysel akut pankreatit modelinde 

astaksantinin tedavi edici etkisi ve mekanizması 

araştırılmıştır.  

Yöntemler: Etik onayın ardından (76.2017mar), dişi 

Wistar sıçanlara (Akut pankreatit; AP, n=18) birer saat 

aralıklarla iki kere serulein (50 µg/kg/s, 

intraperitonal), kontrol grubuna (n=6) ise taşıyıcı 

enjeksiyonu yapılmıştır. AP grubundaki sıçanlara 

serum fizyolojik, astaksantin (ATS; 20 mg/kg), 

astaksantin + peroksizom proliferatör aktive reseptör 

antagonisti (PPAR)-alfa antagonist GW6471 

(ATS+GW;1 mg/kg) ilk serulein enjeksiyonundan 7 

saat sonra verilmiştir. 7. saat sonunda sıçanlar anestezi 

altında kardiyak ponksiyonla öldürülmüşlerdir. 

Pankreasları çıkarılarak doku örnekleri 

malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeylerini 

araştırmak, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz 

miyeloperoksidaz aktiviteleri ile luminol-lusijenin 

kemilüsans seviyelerini incelemek için 

saklanmışlardır.  

Bulgular: Tüm AP gruplarında GSH düşmüş, MDA, 

MPO ve luminol yükselmiştir (p<0.01). ATS bu 

değişimleri tersine çevirmiştir (p<0.01). ATS’nin 

aksine ATS+GW grubunda anlamlı bir değişiklik 

görülmemiştir. Öte yandan ATS grubunda luminol 

düşerken, lusijenin, SOD ve katalazda grupların 

hiçbirinde değişiklik izlenmemiştir. Veri tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) ve post-hoc Tukey ile 

Graphpad Prism v.7'de değerlendirilmiştir.  

Sonuç: Astaksantinin pankreas dokusundaki 

koruyucu etkisinde serbest radikal süpürücü 

özelliğinin rol aldığı düşünülmektedir. 

Sözel Sunumlar 
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SS03  

Bmal1’in Oksijen Glikoz Deprivasyonu 

Sonrasında Akt Sinyal Yolağı Üzerine Etkileri  

 

Mustafa Çağlar Beker 

 
 İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Sirkadiyen ritme bağlı olarak günlük 

değişen fiziksel ve biyolojik aktiviteler patofizyolojik 

süreçlerde önemli rol oynamaktadır. Biyolojik ritmin 

belirlenmesinde görevli olan Bmal1 proteini beyin 

hasarı sonrasında gelişen nöronal hasarın 

şekillenmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Bu 

çalışmada Bmal1’in in-vitro oksijen-glikoz 

deprivasyonu (OGD) sonrasında gelişen hasar 

mekanizmaları üzerine etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Lentivirüs aracılı Bmal1 protein ifadesi 

arttırılmış veya susturulmuş N2A hücrelerine OGD 

sonrasında 1µm melatonin veya taşıyıcı ile muamele 

edildikten sonra hücre sağkalım analizleri yapılmıştır. 

Hedefli proteomiks (immünopresipitasyon ile 

kombine halindeki kütle spektroskopisi (IP-MS)) ve 

planar-yüzey immünolojik testi sonrasında Bmal1’in 

etkilediği sinyal yolaklarının analizi yapılmıştır. 

Ayrıca Bmal1’in Akt sinyal yolağı üzerine etkileri in-

vitro OGD ve in-vivo beyin felci modeli kullanılarak 

gösterilmiştir.  

Bulgular: Bmal1 ifadesi arttırmış N2A hücrelerinde 

OGD sonrasında hücresel sağkalımın arttığı, shRNA 

ile Bmal1 ifadesi susturulmuş hücrelerde ise 

sağkalımın azaldığı gösterilmiştir. Bmal1’in bu 

etkileri Akt, Erk-1/-2, ve Bad gibi proteinlerin 

ifadesini arttırarak gerçekleştirdiği gösterilmiştir. 

Ayrıca, IP-MS sonrasında Bmal1’in DNA bağlama ve 

şaperon proteinleri vasıtasıyla sinyal yolaklarını 

etkilediği gösterilmiştir. Ek olarak, in-vitro OGD ve 

in-vivo beyin felci sonrasında Bmal1’in etkilerini Akt 

sinyal yolağı üzerinden gerçekleştirdiği gösterilmiştir.  

Sonuç: Bmal1’in iskemik hasar sonrasında hücresel 

sağkalımı Akt sinyal yolağı üzerinden arttırdığı 

gösterilmiştir. Bu sonuçlar farmakolojik tedavi amaçlı 

yeni hedef moleküllerin tespitine katkı sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS04  

İn Vitro Alzheimer Hastalığı Modelinde 

Homosistein ve Memantinin Oksidatif Strese 

Duyarlı TRP Katyon Kanalları Üzerindeki Etkileri  

 

İshak Suat Övey1, Mustafa Nazıroğlu2 

 
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Alanya, Antalya 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Nörolojik Bilimler 

Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta 

 

Giriş ve Amaç: Hipokampusta eksprese olan TRPA1, 

TRPM2 ve TRPV1 kanalları kalsiyuma geçirgen ve 

reaktif oksijen türleri (ROT) ile aktive olan 

kanallardır. Mevcut çalışma Alzheimer hastalığında 

oksidatif strese hassas TRPA1, TRPM2 ve TRPV1 

kanallarının muhtemel aktivasyon ve ekspresyon 

düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık.  

Yöntemler: Seksen adet 10-12 aylık erkek-dişi 

karışık albino Swiss fareler servikal dislokasyon 

yöntemiyle sakrifiye edilerek hipokampal hücreler 

izole edildi. İzole edilen hücreler; Kontrol, Aβ (20 

µM, 24 saat), Hcy (250 µM, 30 dk), MEM (10 µM, 24 

saat), Aβ+Hcy, Aβ+Hcy+MEM, Aβ+MEM and 

Hcy+MEM gruplarına ayrılarak, ilgili gruplarda 

TRPA1, TRPM2 ve TRPV1 kanal aktivasyonları 

spesifik agonists ve antagonists kullanılarak 

belirlendi. Bu çalışmadaki tüm hayvan deneyleri 

Süleyman Demirel Üniversitesi Yerel Etik Kurul 

Başkanlığının izniyle gerçekleştirilmiştir (Protokol 

No: 2016-3/2).  

Bulgular: Veriler Tek-Yönlü ANOVA testi ile 

değerlendirilmiştir. Sitozolik kalsiyum 

konsantrasyonu, apoptozis, kaspaz-3 ve -9 

aktivasyonu, mitokondriyal membran 

depolarizasyonu ve ROT düzeyleri Aβ (p<0.001) ve 

Hcy (p<0.001) gruplarında kontrol grubuna kıyasla 

yüksektir fakat MEM grubu düşüktür (p<0.05). Kanal 

blokürü kullanılan MEM+AP-18, MEM+CPZ, 

MEM+ACA grupları ise MEM grubuna kıyasla 

düşüktür (p<0.05).  

Sonuç: TRPA1, TRPM2 ve TRPV1 kanalları Aβ ve 

Hcy ile indüklenmiş nöronal ölümle ilgilidir ve bu 

kanalların MEM tedavisi ile modülasyonu, apoptoz, 

aşırı ROT üretimi ve sitozole aşırı Ca+2 girişine karşı 

nöroprotektif özellik gösterebilir. 
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SS05  

Meme Kanseri Fare Modelinde Kalori 

Kısıtlamasının Mikro RNA Profili Üzerindeki 

Etkisi  

 

Soner Dogan1, M. Burcu Çiçekdal1, Ümit Özorhan1, 

Ayşegül Kuşkucu2, Ömer F. Bayrak2, Negar 

Taghavi2, Bilge G. Tuna3  

 
1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                                 2 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik 

Anabilim Dalı, İstanbul                                   3 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik 

Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Kalori kısıtlaması (KK) meme 

kanseri gibi yaşlanmaya bağlı hastalıkların ortaya 

çıkma riskini azaltmaktadır, ancak bunun 

mekanizması tam olarak bilinmemektedir. 

Araştırmamızın amacı, KK’nın meme tümörü (MT) 

insidansı ve mikroRNA (miRNA) profili üzerindeki 

etkilerini belirlemekti.  

Yöntemler: Toplamda 201 adet MMTV-TGFα meme 

kanseri modeli dişi fareler; Ad-libitum (AL), Sürekli 

KK (SKK) ve Aralıklı KK (AKK, döngüler halinde 

ayda bir hafta %60 KK uygulandı) beslenen olmak 

üzere üç gruba ayrılmıştır. Fareler 10, 49/50, ve 81/82. 

haftalarda sakrifiye edilmiş ve doku örnekleri 

toplanmıştır. MikroRNA ekspresyon seviyelerinin 

analizi, Affymetrix metodu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. MT insidans oranı ve MT 

derecelerinin anlamlı olup olmadığı ki-kare ve iki 

gruplu log-rank testleri uygulanarak yapılmıştır. 

miRNA veri analizi ANOVA kullanılarak yapılmıştır.  

Bulgular: AL grubunun %21,4’ünde (12/56) ve SKK 

grubunun %20,4’ünde (18/88) MT gelişimi 

gözlemlenirken, AKK grubundaki farelerin yalnızca 

%8,7’sinde (5/57) MT gelişimi görülmüştür. miRNA 

analizlerinde, her örnekte toplamda 3,195 miRNA 

analiz edilmiştir (eBayes, ANOVA, n=3). Farklı 

sekilde beslenen gruplar arasında, 49/50 ve 81/82 

haftalarda Adiponektin ve/veya leptin, ve buların 

reseptörlerini hedef aldığı tahmin edilen miR-485-5p, 

miR-150-5p, Let-7j ve miR-709 gibi toplam 13 

miRNA’nın ekspresyon seviyelerinin anlamlı 

derecede farklı oldugu belirlenmiştir (>2 kat 

değişiklik olacak şekilde, ve p<0.05). Özellikle miR-

485-5p ve miR-150-5p olmak üzere 13 miRNA’nın, 

KK’ın MT gelişimindeki önleyici etkisinde önemli 

roller oynadığını göstermektedir.  

 

 

 

SS06  

Farklı Glikoz Konsantrasyonlarında MCF-7 ve 

T47D Hücre Canlılığında Leptinin Etkileri  

 

Soner Doğan1, Pınar B. Atalay2, Ümit Özorhan1, 

Bilge G. Tuna1, Margot P. Cleary3  

 
1 Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                                   
2 Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul  
3 Minnesota Üniversitesi, Hormel Enstitüsü, Austin, 

Amerika  

 

Giriş ve Amaç: Leptin, enerji homeostazında, 

obezitede rol almasıyla ve meme kanserinde reseptörü 

ile birlikte aşırı üretilmesiyle önemli bir faktördür. 

Dahası, yüksek glikoz seviyelerinin meme kanseri 

hücrelerinde çoğalmayı ve invazyonu indüklediği 

bilinmektedir. Fakat meme kanserinde leptinin glikoz 

homeostazındaki rolü yeterince bilinmemektedir. Bu 

çalışmanın amacı leptinin, farklı glukoz 

konsantrasyonlarında kültürlenmiş meme kanseri 

hücre hatlarında canlılık üzerindeki etkisini 

gözlemlemektir.  

Yöntemler: MCF-7 ve T47D meme kanseri hücre 

hatları farklı glikoz konsantrasyonlarında 72 saat 

inkübe edilmiş ve sadece glikoz, 1 saat leptin veya 24 

saat leptin ile muamele edilmiştir. Apoptotik, nekrotik 

ve canlı hücreler flow sitometre ile ölçülmüştür.  

Bulgular: Glikoz ile 72 saat inkübasyon MCF-7 ve 

T47D hücrelerinde doza bağlı olarak anlamlı şekilde 

apoptoz ile nekrozu düşürmüş ve viyabiliteyi 

arttırmıştır. 1 saat leptin ile inkübasyon, 2.5 mM 

Glukoz ile inkübe edilen T47D hücrelerinde 

viyabiliteyi anlamlı ölçüde düşürmüş ve apoptozu 

arttırmış fakat nekrozu önemli ölçüde 

değiştirmemiştir. MCF-7 hücrelerinde ise 1 saat leptin 

inkübasyonu nekrozu önemli ölçüde arttırmış fakat 

apoptoz ve viyabilitede anlamlı bir etki 

oluşturmamıştır. İstatistiki analizlerde Kruskal Wallis 

testi (P<0.0001), Dunn çoklu karşılaştırması ile 

birlikte kullanılmıştır.  

Sonuç: Leptinin etkisinin düşük glukoz seviyelerinde 

1 saat leptin inkübasyonunda daha etkili olduğu ve 

leptinin hücre ölümünü T47D ve MCF-7 hücrelerinde 

farklı mekanizmaları etkileyerek neden olduğu 

gösterilmiştir. 
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SS07  

Kesintili ve Kesintisiz Egzersiz Yöntemlerinin 

Bilişsel İşlevler, Risk Alma, Çalışma Belleği ve 

Dikkat Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması  

Fulya Tuzcu Gürkan1, Cem Şeref Bediz2, Bekir 

Muzaffer Çolakoğlu3, Çağdaş Güdücü4, Emre 

Eskicioğlu4, Görkem Aybars Balcı3, Ersin Oğuz 

Koylu1  
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, İzmir                                      
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

AD, İzmir 
3Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Hareket 

ve Antrenman Bilimleri BD, İzmir                                                                                                      
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik 

AD, İzmir 

Giriş ve Amaç: Toplumun sedanterleşmesiyle 

sağlıklı yaşam ve beyin için düzenli egzersiz ve doğru 

yöntem seçimi önem kazanmıştır. Çalışmamızda 

kesintili ve kesintisiz anaerobik eşik altı egzersiz 

yöntemlerinin bilişsel işlevlere olan etkileri, hangi 

yöntemin daha verimli olduğunun bulunması 

amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Yüksek düzeyde antrene sporculara 

(n=8) farklı günlerde kesintili, kesintisiz egzersiz 

uygulanmıştır. Kesintisiz egzersizde solunumsal 

anaerobik eşik yükünün %90’ına denk güç çıktısıyla 

20dakika sabit yüklü egzersiz, kesintilide ise aynı 

yükle 4set 5’er dakika ve aralarda 2dakika 50watt 

düzeyinde yükle-dinlenme şeklinde egzersiz 

yaptırılmıştır. Her egzersiz seansından önce ve sonra 

bilişsel işlevler için Stroop, PASAT, BART testleri 

uygulanmıştır. Stresin sürece etkisini görebilmek 

amacıyla egzersizlerin önce ve sonrasında kan, 

tükürük örneklerinden kortizol seviyeleri ölçülmüştür. 

Ege Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunca 

onaylanan çalışmamızda tekrarlayan ölçümler için 

varyans analizi yapılıp, egzersizler arası farklılık ve 

etkileşim incelendi. 

Bulgular: Çalışmamızda aynı yük çıktısındaki 

egzersizlerden kesintisiz egzersizde algılanan zorluk 

kesintiliden yüksek bulunmuştur (p<0,05). BART’ta 

kesintisiz egzersiz sonrası risk alma eğilimi arttığı 

görülmüştür (p<0,05). PASAT testinde egzersizler 

arası fark bulunmamıştır (p>0,05). Stroop test bozucu 

etkisinin kesintisiz egzersiz sonrası arttığı (p<0,05), 

kesintili egzersiz sonrasında ise öncesine göre anlamlı 

fark oluşmadığı görülmüştür. 

Sonuç: Anaerobik eşik altı kesintisiz egzersiz 

yönteminde bilişsel işlevlerde bozulma ve risk 

eğiliminde artış görülmüş, bu bulgular ışığında 

kesintili egzersizin bilişsel işlevler açısından daha 

verimli bir yöntem olduğu düşünülmüştür. Bu çalışma 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 18-TIP-

039 nolu proje kapsamında yapılmıştır. 

SS08  

Sıçanlarda Post-Travmatik Stres Bozukluğunda 

Gelişen Bellek Kaybında Yüksek Yoğunluklu 

Aralıklı Egzersiz ile Sürekli Orta Yoğunluklu 

Egzersizin Etkilerinin Karşılaştırılması  

Türkan Koyuncuoğlu1,  Zeynep Meral2, Nurşen 

Çetrez2, Berfin Gönenç2, Hacer Sevim2, Ekin Kuntsal 

Dertsiz3, Dilek Akakın3, Meral Yüksel4, Özgür 

Kasımay Çakır1  
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                        
2Marmara Üniversitesi, 3. Sınıf Tıp Öğrencisi, 

İstanbul                                                             
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                                                                   
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Fakültesi, 

İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz 

(HIIT) ile sürekli orta yoğunluklu egzersizin (MICT), 

Post-Travmatik Stres Bozukluğu (PTSD) oluşturulan 

sıçanlarda bellek kaybında olası koruyucu etkilerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.    

Yöntemler: Etik kurul onayı alınan çalışmada dişi 

Wistar Albino sıçanlar (n=44) rasgele 6 gruba ayrıldı: 

Sedanter (SED), HIIT, MICT ve PTSD oluşturulan 

SED, HIIT, MICT. Egzersiz gruplarına 5 gün/hafta, 6 

hafta boyunca koşubandında egzersiz yaptırıldı. 

Beşinci haftada PTSD oluşturuldu. Kognitif fonksiyon 

obje tanıma, anksiyete düzeyi delikli levha ve 

yükseltilmiş artı labirenti testleri, korku koşullanması 

pasif sakınma testiyle değerlendirildi. 

Dekapitasyondan sonra, beyinde glutatyon, 

miyeloperoksidaz ve katalaz, malondialdehit ve 

luminol ve lusigenin kemilüminesans seviyeleri 

ölçüldü, histopatolojik hasar incelendi. Veriler tek 

yönlü ANOVA ile analiz edildi.    

Bulgular: SED+PTSD’de artan anksiyete düzeyi, 

PTSD oluşturulan HIIT ve MICT gruplarında azaldı 

(p<0.05-0.001). SED+PTSD’deki bellek kaybı, 

PTSD’li HIIT ve MICT gruplarında hafifledi (p<0.05-

0.01). SED+PTSD grubunda luminol ve lusigenin 

düzeyleri, miyeloperoksidaz, malondialdehit ve 

nöronal hasar artmışken, PTSD oluşturulan her iki 

egzersiz grubunda düştüğü bulundu (p<0.05-0.001). 

SED+PTSD’de azalan glutatyon ve katalaz PTSD’li 

HIIT ve MICT’de arttı (p<0.05-0.001). Latans süresi, 

SED+PTSD’de kontrolüne göre düştü (p<0.05). 

Nöronal hasar PTSD’li egzersiz gruplarında hafifledi.   

Sonuç: PTSD ile anksiyete ve oksidan stres 

aracılığıyla bozulan belleğin HIIT ile daha belirgin 

olacak şekilde, her iki egzersiz prokotolüyle iyileştiği 

görülmüştür. 
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SS09  

Sıçanlarda Reserpin ile İndüklenmiş Depresyon 

Benzeri Davranışlar Üzerinde Citalopram ve 

Thymoquinone'nun Etkisi  

 

Dilek Kuzay1, Çiğdem Özer2, Ergin Dileköz3 

 
1 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Bölümü, Kırşehir  
2 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Ankara                                               3 Gazi 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 

Dalı, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Depresyon; duygusal, zihinsel, 

davranışsal ve bedensel belirtileri olan bir duygu 

durum bozukluğudur. Çalışmada depresyon benzeri 

davranışlar üzerine citalopram ve thmoquinone’nun 

etkileri araştırıldı.  

Yöntemler: Etik Kurul onayı sonrası Wistar-Albino 

sıçanlar 6 gruba ayrıldı (n=6). Kontrol (K1), Kontrol 

(K2), Reserpin (R), Reserpin+Citalopram (R+C), 

Reserpin+Thmoquinone (R+T), 

Reserpin+Citalopram+Thmoquinone (R+C+T). 

Depresyon, intraperitoneal 0,2 mg/kg/14gün 

Reserpin'le yapıldı. Antidepresan etkiler için 

Reserpin'den 30 dk önce 10 mg/kg Thmoquinone 

ve/veya 10 mg/kg Citalopram verildi. 

Depresif/antidepresif etkiler zorlu yüzme, kuyruk 

süspansiyon, beslenme ve sükroz tercih testleri ile 

araştırıldı. Hipokampal dopamin, noradrenalin ve 

serotonin düzeyleri incelendi. Beyin korteksi ve 

plazmada malondilaldehit, glutathion/total sülfidril 

grupları (RSH), total nitrik oksit (NOx), total 

antioksidan kapasite (TAS) ve total oksidan kapasite 

(TOS) bakıldı. Sonuçlar One Way Anova Tukey testi 

ile karşılaştırıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi..  

Bulgular: R+C, R+T ve R+C+T grupları, R grubuna 

göre davranış testlerinde antidepresan etkiler gösterdi. 

Reserpin; beyin doku ve plazmada malondilaldehit, 

NOx ve TOS düzeylerini arttırırken, glutathion /RSH 

ve TAS düzeylerini azalttı (p<0,05). Citalopram ve 

Thymoquinone bozulan bu değerleri kontrole 

yaklaştırdı. Dopamin, noradrenalin ve serotonin 

düzeyleri en düşük Rezerpin, en yüksek ise sırasıyla 

R+C+T, R+C ve R+T gruplarında görüldü (p<0,05).  

Sonuç: Depresyon bulguları Citalopram ve 

Thymoquinone tedavisi ile büyük ölçüde normale 

döndü. Etkinlik sırasıyla Citalopram+Thymoquinone, 

Citalopram ve Thymoquinone şeklinde belirlendi. 

 

 

 

 

SS10  

Speksin Uyanık Sıçanlarda Açlık İnce Bağırsak 

Miyoelektrik Aktivitesini Galanin-2 Reseptörleri 

Aracılığıyla Bozar  

 

Özge Darakçı1, Hakan Balcı2, S. Sırrı Bige2, Ayhan 

Bozkurt1 

 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun                    
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Farmakoloji Anabilim Dalı, Samsun  

 

Giriş ve Amaç: Speksin, 2007 yılında fare mide ve 

özofagusunun submukozal tabakasında tespit edilmiş 

endojen bir peptid hormondur. Santral ve periferik 

birçok dokuda varlığı gösterilmiş olmasına rağmen, 

fizyolojik etkileriyle ilgili çok az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Speksinin gastrointestinal sistemdeki 

bilinen etkisi tokluk bağırsak motilitesini 

arttırmasıdır. Çalışmamızın amacı, speksinin açlık 

motilitesi üzerine etkisinde galanin-2 ve 5-HT3 

reseptörlerin olası rolünü araştırmaktır.  

Yöntemler: On sekiz adet erkek Sprague-Dawley 

sıçanın (250-300 g) anestezisi ketamin (100 mg/kg; 

ip) ile sağlandı. Açlıkta ince bağırsaklardaki motilite 

paterninin kaynağını oluşturan göçeden miyoelektrik 

kompleks (MMC) kaydı için sıçanların jejunumuna 2 

farklı bölgeye bipolar elektrotlar yerleştirildi ve sol 

juguler vene katater takıldı.İyileşme döneminin 

ardından 18 saatlik açlığı takiben deneyler 

yapıldı.Speksin (320 μg/kg) bir saatlik bazal 

miyoelektrik aktivitenin kaydedilmesini takiben 60 

dakika boyunca intravenöz yoldan infüze (1 ml/saat) 

edildi.Galanin-2 reseptör antagonisti M871 (0.5 

mg/kg) veya 5-HT3 reseptör antagonisti ondansetron 

(0.5 mg/kg), speksin infüzyonun başlamasından 5 

dakika önce intravenöz yoldan uygulandı. İstatistiksel 

analiz için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi 

yapıldı ve gruplar arası çoklu karşılaştırmada Tukey-

Kramer post-hoc testi kullanıldı.Çalışmamız OMÜ 

HADYEK' in 2014/48 sayılı izni ile yapılmıştır.  

Bulgular: Speksinin MMC’ yi bozarak düzensiz spike 

aktivitesi oluşturucu etkisi, M871 ile engellenirken 

ondansetron ile değişmedi (p<0.05).  

Sonuçlar: Bulgularımız, speksinin galanin-2 

reseptörleri aracılığıyla sıçan jejunal açlık 

miyoelektrik paternini tokluk paternine 

dönüştürdüğünü düşündürmektedir. 
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SS11  

Sağlıklı Kadınlarda Steroid Hormonların Kognitif 

Fonksiyonlar ve Psikolojik Durum Üzerine Etkisi  

 

Necip Kutlu1, Beste Menteşe1, Cevval Ulman2, 

M.Murat Demet3, Yıldız Uyar4 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Manisa                                                                                                                              
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa  
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa 
4 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Manisa  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, kadınlarda östrojen, 

progesteron ve testosteronun fizyolojik ve psikolojik 

etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.  

Yöntemler: Etik kurul izninin ardından sağlıklı, 18-

35 yaş arası 22 kadın menstrüel sikluslarına göre 

foliküler, ovulasyon ve luteal dönem olarak üç gruba 

ayrıldı. Bireylerden alınan kan örneklerinde östrojen, 

progesteron, testosteron düzeyleri belirlendi. 

Bireylere psikolojik durumu belirteçlerinden 

depresyon (BECK), durumluluk kaygı (STAI1) ve 

sürekli kaygı (STAI2) ölçekleri uygulandı. 

Gönüllülerin Kognitif fonksiyonlarını belirleme için 

Viyana Test Sisteminde bulunan Seçici Dikkat 

(SİGNAL), Sürekli Dikkat (COG) ve İkili işlem 

becerisi (İİB) testleri uygulandı. İstatistiksel analiz, 

nonparametrik kruskalwallis testi ile SPSS version 

15.0 (SPSS Inc, ABD) kullanılarak hesaplandı ve p 

değeri <0.05 olanlar anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Östrojen, SİGNAL ile pozitif ilişkili iken 

COG ve İİB ile negatif ilişkilidir (p>0,05), östrojen 

hafif düzeyde depresyon ve STAI2 ile pozitif iken 

STAI1 ile negatif ilişkilidir (p>0,05). Progesteron ile 

kognitif fonksiyonlar arasından negatif korelasyon 

vardır (p>0,05). Progesteron ile hafif düzeyde 

depresyon ve ile STAI1 pozitif, STAI2 ile negatif 

ilişkilidir (p>0,05). Testosteron, SİGNAL ve COG ile 

negatif, İİB ile pozitif ilişkilidir (p>0,05). Testosteron 

depresyon ve STAI1 ile pozitif STAI2 ile negatif 

ilişkilidir(p>0,05). 

Sonuç: Tüm veriler değerlendirildiğinde seks 

hormonlarının kognitif fonksiyonlar ve duygu durumu 

üzerine etkili olduğu izlenimi edinilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

SS12  

Sağlıklı Genç Erişkin Bireylerde Uykusuzluğun 

Propriosepsiyon Üzerine Etkileri  

 

Buse Çetin, Gülnur Öztürk, Enis Uluçam, Ali 

Yılmaz,  Levent Öztürk 

 

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Edirne  

 

Giriş ve Amaç: Uykusuzluk oldukça yaygın bir 

durumdur. Fizyolojik miktarlarda uyunmamasının 

fizyoloji üzerine etkileri araştırılmaktadır. Bu 

çalışmada 24 saatlik uykusuzluğun propriyosepsiyon 

üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Trakya Üniversitesi Etik Kurulu'ndan 

onay alınarak 21 sağlıklı genç gönüllü (E/K, 10/11; 

Ortalama yaş ±SD, 22,0±1,9 yıl) çalışmaya alındı. 

Fizik muayenede kronik hastalıkları olmadığı ve ilaç 

kullanmadıkları belirlendi. Uyku bakımından sağlıklı 

oldukları Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksiyle 

gösterildi. Gönüllüler sedanter koşullarda 24 saat 

uykusuz bırakıldılar. Uykusuzluk öncesinde (0. saat), 

uykusuzluk sonunda (24. saat) ve bir gecelik telafi 

uykusu sonrasında (48. saat) diz, dirsek ve omuz 

eklemlerinde açı yeniden oluşturma ve açı eşleştirme 

testleriyle propriyosepsiyon ölçümleri gerçekleştirildi. 

Uykusuzluk öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldı. 

t-testi ve Anova kullanıldı.  

Bulgular: Uykusuzluk sonunda diz ve dirsek 

fleksiyon-ekstansiyonu ile omuz internal 

rotasyonunda (eksternal rotasyon haricinde) anlamlı 

derecede bozulma, telafi uykusu sonrasındaysa 

anlamlı derecede düzelme bulundu. Örneğin, diz açı 

yeniden oluşturma testinde 0.saatte 2,95±2,63 

derecelik sapma varken 24.saatte sapma 5,43±3,18’e 

çıktı (p<0,001); 48.saatte ise 2,71±1,82’ye geriledi 

(p<0,01).  

Sonuç: Bu çalışmadan edinilen bulgular 24 saatlik 

uykusuzluk sonucu diz, dirsek ve omuz hareketlerinde 

propriyosepsiyonun bozulduğunu ve telafi uykusu 

sonrasında düzeldiğini göstermektedir. Literatürde ilk 

kez uykusuzluğun propriyosepsiyon üzerine etkileri 

bu çalışmada gösterilmiştir. Ayrıca, çalışma grubu 

cinsiyete göre gruplandırıldığında kadınların 

propriyosepsiyon açısından uykusuzluğa daha 

dayanıksız olduğu gösterildi.  
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SS13  

Sıçanlarda Deneysel Parkinson Modelinin Santral 

Nöropeptit-S ile Tedavisi: Koruyucu ve İyileştirici 

Özellikler 

 

Mehmet Bülbül1, Osman Sinen1, Mutay Aydın 

Aslan2, Ayşe Özkan1, Aysel Ağar1 

 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya                         
2 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma santral nöropeptit-S 

(NPS) tedavisinin sıçan deneysel Parkinson hastalığı 

(PH) modelindeki koruyucu ve iyileştirici etkilerini 

test etmek amacıyla tasarlanmıştır.  

Yöntemler: Erkek Wistar sıçanlarda 6-OHDA'nın 

santral enjeksiyonunu (n=10) takiben, NPS tedavisi, 

akut (iyileştirici; 10 nmol, icv, n=10) veya kronik 

(koruyucu; 7 gün boyunca 1 nmol, icv, n=10) olarak 

uygulanmıştır. Lokomotor testler ve dopamin 

seviyelerinin tespiti için yapılan nigral mikrodiyaliz, 

6-OHDA enjeksiyonundan önce ve enjeksiyondan 7 

gün sonra uygulanmıştır. Tirozin hidroksilaz (TH), 

NPS reseptörü (NPSR), 4-hidroksinonenal (4-HNE) 

ve c-Fos immünoreaktiviteleri, substantia nigra (SN) 

kesitlerinde immünohistokimyasal olarak 

saptanmıştır. Veriler ANOVA’yı takiben Tukey 

posthoc testi ile değerlendirilmiştir. Deneysel 

protokoller Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu’nca onaylanmıştır 

(B.30.2.AKD.0.05.07.00/103).  

Bulgular: Hem akut, hem de kronik NPS tedavisi, 6-

OHDA ile bozulan lokomotor testleri iyileştirirken, 

azalan nigral dopamin salınımını ve SN'deki TH-

pozitif hücre sayısını artırmıştır (p<0.05). SN’de 

PH’ye bağlı olarak artan 4-HNE immünoreaktivitesi 

kronik NPS tedavisini takiben azalmış olup (p<0.05), 

akut uygulamada bu etki gözlenmemiştir. Buna ek 

olarak, SN’de NPS uygulamasına bağlı c-Fos 

ekspresyonu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Bu bulgular, NPSR’nin klinik PH tedavisinde 

yeni bir hedef olabileceğini düşündürmektedir.  

 

 

SS14  

6-Hidroksidopaminle Oluşturulan Parkinson 

Modelinde Thymoquinone’in miR-204-3p 

Aracılığıyla Nöroprotektif Etkisi  

 

Mukaddes Pala1, Nilgün Pala Açıkgöz2, Yalçın 

Polat3, Fahri Akbaş4, Meryem Betül Erdim5, 

Rümeysa Ünsal5, İsmail Meral6, Murat Mengi7  

1Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                                            
2Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji 

Anabilim Dalı,  İstanbul                                         
3 Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                                               
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
5Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Öğrencisi, İstanbul                                                          
6Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
7Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Parkinson hastalığı (PD), sustantia 

nigra, korpus striatumdaki dopaminerjik nöronların 

kaybı ile karakterize olan nörodejeneratif bir 

hastalıktır. MikroRNA'lar (miRNA'lar) mRNA'ların 

ekspresyonunu post-transkripsiyonel olarak 

düzenlemektedir. miRNA'lar nörolojik hastalıklarda 

önemli role sahiptir. Bu çalışmada, 6-

hidroksidopaminle (6-OHDA) oluşturulan parkinson 

modelinde Thymoquinone (TQ)’nun nöroprotektif 

etkisini değerlendirmek için miRNA ekspresyon 

profilleri değerlendirildi.  

Yöntemler: Erkek wistar albino cinsi sıçanlar (200-

230 g, n=36) kullanıldı. Sıçanlar rastgele altı gruba 

ayrıldı: Gruplar Sham, TQ (10 mg/kg,p.o.), 6-

OHDA,TQ (10 mg/kg)+6-OHDA, TQ (20 mg/kg)+6-

OHDA ve TQ (50 mg/kg)+6OHDA’den oluşmaktadır. 

6-OHDA grubunda: 4 µl 6-OHDA (5 µg/ml 6-OHDA 

%0,1 askorbik asit, i.c.v) striatuma bilateral olarak 

enjekte edildi (Bregma AP=0 mm; ML±3.0 mm; DV-

5.0 mm). Davranış değişikliklerini değerlendirmek 

için açık alan ve yükseltilmiş artı labirent testleri 

yapıldı. Anestezi altındaki sıçanlardan striatum 

dokusu çıkarıldı. miRNA analizi miRNA mikroarray 

ile gerçekleştirildi ve gerçek zamanlı PCR yöntemiyle 

doğrulandı. Sıçan striatumları, dopaminerjik lezyonun 

etkisini belirlemek için hematoksilen-eozin ile 

boyandı. İstatistiksel analizlerde tek yönlü Anova'nın 

ardından Bonferroni'nin post-hoc karşılaştırma testleri 

kullanıldı (p<0.05).  

Bulgular: miR-204-3p 6-OHDA grubunda upregüle 

olurken, TQ (50 mg/kg)+6-OHDA grubunda ise 

downregüle oldu.  

Sonuç: TQ'nun (50 mg/kg) nöroprotektif etkisi, miR-

204-3p'nin downregüle olmasıyla gerçekleşmektedir.  
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SS15  

Yetişkin Ratların Hipokampüsünde Uzun-

Dönemli Güçlenmenin Depotansiyasyonu ile 

Epitopa Spesifik Tau Hiper/Hipo Fosforilasyon 

İlişkisi  

 

Sümeyra Delibaş, Burak Tan, Cem Süer, Nurcan 

Dursun 

 
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Giriş ve Amaç: Sinaptik plastisite indüksiyonunda rol 

oynayan kinazların ve fosfatazların tau 

fosforilasyonunu modüle ettiği iyi bilinmektedir. 

Bununla birlikte, uzun-dönemli güçlenmenin (UDG) 

depotansiyasyonuyla ilgili yapılan çalışmaların azlığı 

nedeniyle, potansiyalize olan sinaptik güçteki 

depresyonun tau fosforilasyonuna nasıl katkıda 

bulunduğu açık değildir.  

Yöntemler: Çalışmada, perforant yolak 

stimülasyonuna yanıt olarak dentat girustan alan 

potansiyelleri, alan-eksitatuar postsinaptik potansiyel 

(fEPSP) ve populasyon spike (PS) olarak kaydedildi. 

UDG'yi indüklemek için 100-Hz, 100 pulse olarak 

dört kez yüksek-frekanslı sitimülasyon (YFU) 

uygulandı (tetanizasyon), UDG'nin depotansiyasyonu 

için 1-Hz, 900 pulse olarak düşük-frekanslı 

stimülasyon (DFU) tetanizasyondan 5 dakika sonra 

uygulandı. Bazı deneylerde, nötral protocol (0,033Hz) 

sinaptik plastisite indüksiyonu yapılmadan uygulandı.  

Bulgular: 1-Hz depotansiyasyon protokolü, daha 

önce YFU ile artmış olan fEPSP eğimini azaltırken, 

nötral protokol deneylerinde fEPSP eğiminde ve PS 

amplitüdünde anlamlı değişiklik gözlenmemiştir. 

Western-blot çalışmaları, UDG'nin 

depotansiyasyonuyla hipokampüste tau proteininin 

ser416 epitopunda hiperfosforile olduğunu, ancak 

thr231 epitopunda hipofosforile olduğunu 

göstermiştir. Bu değişimler, total-Tau seviyelerindeki 

ve ERK1/2 fosforilasyonundaki artışlarla eş zamanlı 

olarak gerçekleşmiştir.  

Sonuç: Bu bulgular, uzun dönemli plastisitenin bazı 

formlarının hipokampüste epitopa spesifik tau 

fosforilasyonu ve ERK1/2 aktivasyonuyla ilişkili 

olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, tau'nun 

Alzheimer hastalığı patolojisi yanında fizyolojik 

öğrenme için de çok önemli olabileceğini 

vurguluyoruz. Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TCD-

2016-6262, TTU-2016-6732 no’lu proje kapsamında 

desteklenmiştir. 

 

 

SS16  

Deneysel Alzheimer Hastalığı Modelinde Çiya 

(Salvia hispanica L.) Tohumunun Etkisi  

 

Yasemin Bilgiç1, Enver Ahmet Demir1, Nilüfer 

Bilgiç2, Hatice Dogan1, Okan Tutuk, Cemil Tümer1 

 
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Hatay                   
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Moleküler Biyokimya ve Genetik Anabilim Dalı, 

Hatay  

 

Giriş ve Amaç: Alzheimer hastalığı (AH), geri 

dönüşümsüz ve ilerleyici nörodejeneratif bir 

bozukluktur. Çiya tohumu yüksek besinsel değere 

sahiptir. Bu çalışmada sıçanlarda alümiyumklorür+D-

galaktoz (AlCl3+D-gal) ile oluşturulmuş deneysel AH 

modelinde çiya tohumunun potansiyel faydaları 

araştırılmıştır.  

Yöntemler: Alzheimer, Ön Tedavi ve Tedavi 

gruplarındaki (n=10’ar) erişkin Wistar albino 

sıçanlara 21 gün boyunca intraperitoneal AlCl3+D-gal 

(10 ve 150 mg/kg/gün), Kontrol grubundakilere (n=8) 

ise fizyolojik salin uygulandı. Ön Tedavi (model 

sırasında) ve Tedavi (model sonrasında) gruplarının 

yemlerine çiya tohumu [%36,2 (w/w)] ilave edildi. 

Tüm hayvanlar Morris su labirenti, açık alan testi, 

yükseltilmiş artı labirent ve zorlu yüzme testlerine tabi 

tutularak öğrenme/bellek, depresyon ve anksiyete 

benzeri davranışları değerlendirildi. Yerel etik kurul 

izni (2017/4-1) alındı.  

Bulgular: AH modeli öğrenme/belleği bozarken 

(p=0.01) depresyon (p<0.01) ve anksiyete benzeri 

(p=0.04) davranışa sebep oldu. Model oluştuktan 

sonra çiya alınması öğrenme/belleği etkilemezken 

(p>0.05) model oluşturulurken alınan çiyanın 

öğrenme/belleği bozduğu (p=0.04) görüldü. Çiya, 

anksiyete benzeri davranış üzerine etkisizdi (p>0.05). 

Hem ön tedavi (p=0.03) hem tedavi (p=0.01) 

protokolleriyle AH ilişkili depresif davranışta 

iyileşme gözlendi.  

Sonuç: Çiya tohumu besinsel değeri ve anti-

enflamasyon, kardiyoproteksiyon gibi etkileriyle 

fonksiyonel bir besindir. Şaşırtıcı şekilde mevcut 

çalışma çiyanın Alzheimer hastalığında, hastalık 

prognozunu kötüleştirebileceğini ortaya koymuştur. 

Bu sonuçlara dayanarak AH hastalarında çiyanın 

dikkat ve tedbirle tüketilmesi önerilmelidir. 
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SS17  

Deneysel Alzheimer Hastalığı Modelinde Kronik 

Kiss1 Nöron Modülasyonunun Katekolamin 

Düzeylerine Etkileri  

Sami Ağuş1, Siğnem Eyuboğlu1, Hatice Solak2, 

Volkan Adem Bilgin1, Yavuz Yavuz1, Hatice 

Akkaya3, Özge Başer1, Selim Kutlu2, Canan Aykut 

Bingöl4, Deniz Atasoy5, Bayram Yılmaz1  
1 Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                        
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya  
3 Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel 

Araştırmalar Merkezi, İstanbul            
4 Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                         
5 Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Kisspeptin beyinde özellikle 

hipotalamusta bulunan ve nöron koruyucu özelliği 

bildirilen bir nöropeptitdir. Bu çalışmada, Alzheimer 

Hastalığı (AH) modelinde hipokampal katekolamin 

düzeylerine kisspeptinin etkileri araştırılmıştır.  

Yöntemler: Dişi Kiss1-CreGFP transgenik farelerin 

Dentat Gyrus bölgesine Aβ1-42 enjeksiyonuyla AH 

modeli oluşturuldu. Kisspeptin nöronlarının 

farmakogenetik manipülasyonları için CRE-bağımlı 

virüs (AAV-Flex-hM3D (Gq) -mCherry / -hM3D 

(Gq) –mCherry) hipotalamik Arkuat (ARC) bölgesine 

stereotaksik yöntemle enjekte edildi. Morris Water 

Maze kullanılarak AH davranış modeli gözlemlendi. 

Deney gruplarına, kisspeptin nöronlarının kronik 

aktivasyonunu / inhibisyonunu sağlamak için bir ay 

boyunca intraperitoneal klozapin-N-oksit (CNO) 

enjeksiyonu yapıldı. Beyin mikrodiyaliz probu 

kullanılarak lateral ventrikülden beyin omurilik sıvısı 

toplandı. Yirmi dakikalık aralıklarla yedi defa örnek 

alındı ve ikinci örnekten sonra CNO enjeksiyonu 

yapıldı. Örneklerde noradrenalin, 

dihidroksifenilglikol, dopamin, dihidroksifenil asetik 

asit düzeyleri HPLC-ECD yöntemi ile belirlendi. 

Deney protokolü etik kurul tarafından onaylandı.  

Bulgular: Öğrenme testlerine göre Aβ1-42 infüzyon 

grubunda kontrol grubuyla kıyaslandığında platformu 

bulma süreleri anlamlı olarak arttı (p<0.05, One-way 

ANOVA). Yapılan analizler sonucunda deney 

gruplarından toplanan örneklerde katekolamin 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.  

Sonuç: CNO enjeksiyonu sonrasında kisspeptin 

aktivasyon grubunda dopamin seviyesinde bir azalma, 

inhibisyon grubunda ise artış gözlenmiştir. AH 

modelinde kisspeptinin katekolaminerjik 

nörotransmisyona etkilerinin gruplardaki fare sayısı 

artırılarak araştırılması devam etmektedir. Bu çalışma 

TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje # 

115S327)  

SS18  

Dopaminerjik Nöronlarında Sitokrom C Eksikliği 

Oluşturulmuş Drosophila’da Hareket Bozukluğu 

Oluşmaz  

Burak Oymak1, Çağrı Yalgın2, Vural Küçükatay3, 

Howard T. Jacobs4 
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Helsinki Üniversitesi Biyoloji ve 

Çevre Bilimleri Fakültesi, Denizli                                                                               
2 Helsinki Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Bilimleri 

Fakültesi, Tampare Üniversitesi, BioMediTech, 

Finlandiya  
3 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Denizli  
4 Tampare Üniversitesi, BioMediTech, Finlandiya  

Giriş ve Amaç: Hareket bozuklukları ile seyreden 

mitokondriyal hastalıklar, sık görülen yaygın kalıtsal 

metabolik bozukluklar arasındadır. Önceki çalışmalar, 

pan-nöronal sitokrom c oksidaz (COX) eksikliğinin, 

sineklerde (Drosophila melanogaster) hareket 

yeteneğini ciddi şekilde bozduğunu göstermiştir. 

Dopaminerjik nöronlar, Parkinson sendromu gibi 

hareket bozukluğu ile seyreden pek çok hastalıkta rol 

oynadığı için bu çalışmada spesifik olarak 

dopaminerjik nöronlarda oluşturulan COX 

eksikliğinin etkilerini araştırmayı amaçladık.  

Yöntemler: Bu amaca uygun olarak hedeflenen 

nöronlarda COX7a geni Gal4/UAS sistemi 

kullanılarak RNAi yöntemiyle susturulmuş ve 1) pan-

nöronal grup (n=5), 2) dopaminerjik grubu (n=28), 3) 

dopaminerjik + serotonerjik grubu (n=28), 4) 

serotonerjik grubu (n=28) olarak dört ana grup 

oluşturulmuştur. Bu gruplardan 2,3 ve 4. gruplar kendi 

içinde kontrol ve COX enzim eksikliği oluşturulmuş 

alt gruplara ayrılmıştır. Deney gruplarında motor 

fonksiyonun tayini için tırman ma indeksi parametresi 

çalışılmıştır. Veriler SPSS 12 istatistik programı 

kullanılarak ANOVA varyans analizi ile 

değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Sadece dopaminerjik nöronlarda, 

dopaminerjik + serotonerjik nöronlarda, gerekse de 

sadece serotonerjik nöronlarda COX aktivitesinin 

ortadan kaldırılmasının motor fonksiyon açısından 

istatistiksel olarak önemli bir değişikliğe neden 

olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları dopaminerjik ve 

serotonerjik nöronlarda oluşturulan COX enzim 

eksikliğinin hareket bozukluğuna yol açmadığını 

göstermiştir. Pan-nöronal grupta izlenen COX enzim 

eksikliğinin oluşturduğu motor yetersizliğin 

mekanizmasının açıklanması için daha ileri 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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SS19  

Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye 

Serotonin 5-HT1A Reseptör Antagonisti NAN-

190’ın Etkisi  

 

Hülya Hökelek1, Süleyman Emre Kocacan2, Mustafa 

Ayyıldız2, Erdal Ağar2 

 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, Samsun  
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun 

 

Giriş ve Amaç: NAN-190, güçlü bir serotonin 

reseptör (5-HT1A) antagonistidir. Bu çalışmanın 

amacı, NAN-190’ın penisilin ile oluşturulan 

epileptiform aktivite üzerine olan etkisini 

araştırmaktır.  

Yöntemler: Bu çalışmada 210±30 gram ağırlığında 

olan Wistar erkek sıçanlar (n=24) kullanıldı. 500 IU 

Penisilin-G potasyum (i.k.) enjekte edilerek 

epileptiform aktivite oluşturuldu. Penisilin 

verilmesinden 30 dakika sonra NAN-190 dozları (1 

mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg; intraperitoneal olarak) 

uygulandı. Bu çalışma OMÜ Yerel Etik Kurulu (OMU 

HADYEK) tarafından onaylandı ve OMÜ Proje 

Yönetim Ofisi tarafından desteklendi (PYO. TIP. 

1904.17.018). İstatistik değerlendirmelerde SPSS 

One-Way ANOVA ve Post hoc Tukey testi kullanıldı.  

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 5 

mg/kg NAN-190, 120-180. dakikalar arasında spike 

frekansını anlamlı olarak arttırdı (p<0.05). NAN-190 

‘ın diğer dozları epileptik aktivite frekansında 

herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Diğer taraftan 

NAN-190 (1 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg), penisilinle 

oluşturulan epileptiform aktivitenin amplitüdünde 

herhangi bir değişikliğe neden olmadı (p>0.05).  

Sonuç: Sunulan çalışma NAN-190’ın orta dozunun (5 

mg/kg) penisilin ile uyarılan epileptiform aktivitenin 

frekansını artırdığını gösterdi. NAN-190’ın 

prokonvulsan etkisinin mekanizmasını 

açıklayabilmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS20  

Nesfatin-1'in Epileptiform Aktiviteye Karşı 

Antikonvülsan Etkisinde CRH2 Reseptör 

Antagonisti Astressin 2b'nin Rolü  

 

Seval Müsürlüoğlu1  Fatma Banu Şen2 , Erdal Ağar2 

 
1Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Hemşirelik Anabilim Dalı, Amasya  
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun   

 

Giriş ve Amaç: Astressin 2B, Nesfatin-1’in besin 

alımındaki rolünü antagonize eden bir CRH2 reseptör 

antagonistidir. Bu çalışmada, Nesfatin-1'in 

epileptiform aktiviteye karşı antikonvülsan etkisinde 

Astressin 2B'nin rolünün araştırılması amaçlandı.  

Yöntemler: Bu çalışmada 28 adet erkek yetişkin 

Wistar sıçan kullanıldı. Bütün deney prosedürleri etik 

komite tarafından onaylandı (2015/39). Sıçanlar 

üretan (1.25g / kg) ile anestezi edildi ve epileptik 

nöbet penisilin-G (500 IU, i.k.) ile oluşturuldu. 

Nesfatin-1 (i.s.v.) penisilin uygulamasından 30 dk 

sonra 50 pmol dozunda verildi. CRH2 reseptör 

antagonisti Astressin 2B (30 μg, i.s.v.) Nesfatin (50 

pmol, i.s.v.) uygulamasından 10 dk sonra verildi. 

Analiz edilen verilere one-way (ANOVA) varyans 

analizi ve Tukey-Kramer post hoc karşılaştırma testi 

uygulandı.  

Bulgular: Nesfatin-1, 50 pmol dozunda 20.dk’dan 

itibaren, epileptik aktivitenin frekansını anlamlı 

şekilde azalttı ve antikonvulsan etki gösterdi (p<0.05). 

Astressin 2B tek başına epileptik aktivite üzerine etki 

göstermedi (p>0.05). Astressin 2B, Nesfatin-1 

uygulamasından sonra epileptik aktivitenin 

amplitüdünü değiştirmeksizin frekansını 100.dk dan 

itibaren azalttı (p<0.05).  

Sonuç: Nesfatin-1’in antikonvulsan etkisinin besin 

alımındaki rolünden farklı olarak Astressin 2B’den 

bağımsız görünmektedir. Nesfatin-1’in epileptik 

aktivite üzerine etki mekanizmasını aydınlatmak için 

daha ileri elektrofizyolojik ve nörokimyasal 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma TÜBİTAK 

tarafından desteklenmiştir (proje no:315S173). 
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SS21  

Neonatal Dönemde Kafein Uygulanımının Erişkin 

Wıstar -Albıno -Glaxo Rıjswıjk (Wag/ Rıj) Irkı 

Sıçanlarda Absans Epilepsi ve Beyin Doku 

Membranlarındaki Etkileri  

 

Zeynep İkbal Doğan, Gül İlbay, Sevgi Türker Kaya, 

Aymen Balıkçı, Nurbay Ateş 

 

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kocaeli 

 

Giriş ve Amaç: Yeni doğan kafein tedavisinin 

adenozinerjik nöromodülasyonu değiştirdiğini ve bu 

değişimin erişkinliğe kadar devam ettiğini gösteren 

kanıtlar mevcuttur. Birkaç çalışma, nöbet 

duyarlılığının erken dönem kafein tedavisinin bir 

sonucu olarak modifiye edilebileceğini göstermiştir. 

Çalışmamızda WAG/Rij sıçanlarda erken kafein 

uygulamasının absans epilepsi ve kortikal yapıların 

moleküler profilleri üzerindeki etkilerini araştırmayı 

planladık.  

Yöntemler: Günlük 10 mg/kg ve veya 20 mg/kg'lık 

dozlarda kafein tedavisi, doğum sonrası 7-11. 

günlerde yapıldı. Kontrol grubundaki sıçan 

yavrularına salin enjekte (1mg/kg) edildi. Yetişkinlik 

döneminde dört saatlik elektroensefalogram (EEG) 

kayıtları yapıldı. Daha sonra, DDD 'lerin (EEG nöbet 

aktivitesi) süresi ve sayısı analiz edildi. Ayrıca, 

prefrontal korteksin nöron membranlarının yapısı ve 

içeriği FT-IR spektroskopisi ile araştırıldı.  

Bulgular: Kafein tedavisi alan gruptaki sıçanlarda, 

kontrol grubu sıçanlarında gözlemlenenden daha az 

DDD görüldü ve DDD’ lerin ortalama süresinin 

kontrol grubu sıçanlarına kıyasla arttığı saptandı. 

Kafein tedavisine alınan sıçan beyinlerinde prefrontal 

kortikal nöron membranlarındaki lipit ve protein 

içeriğinin azaldığı saptandı.  

Sonuç: Sonuçlarımız hareketle erken dönem kafein 

uygulanımının erişkinlikteki absans nöbetlerin 

sıklığını etkileyebileceğini göstermektedir. Membran 

lipitlerinin ve kortikal nöronların proteinlerinin 

moleküler organizasyonu da etkilenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS22  

Neonatal Taktil Stimülasyon ve Derin Basınçlı 

Dokunmanın Yetişkin Wıstar-Albıno-Glaxo 

Rıjswıjk (Wag/Rıj) Sıçanlarda Absans Epilepsi ve 

Komorbit Depresyon Benzeri Davranışlar Üzerine 

Etkileri  

 

Aymen Balıkçı, Gül İlbay, Nurbay Ateş 

 

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kocaeli Türkiye  

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda gelişim için kritik olan 

dönemde maternal bakımı taklit edecek şekilde verilen 

taktil stimülasyon(TS) ve derin basınçlı dokunmanın 

(DBD) erişkin WAG/Rij ırkı sıçanlarda depresyon 

benzeri davranış ve EEG nöbet aktivitesi üzerindeki 

etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmamız Kocaeli Üniversitesi etik 

kurulu tarafından onaylanmıştır (KOÜ HAYDEK 6/5-

2016). WAG/Rij ırkı sıçan yavruları TS (n=10), DBD 

(n=10), anneden ayırma (n=10) ve kontrol grubu 

(n=10) olmak üzere raslantısal bir şekilde gruplara 

ayrılmıştır. WAG/Rij sıçanlar beş aylık olduklarında 

depresyon benzeri semptomları değerlendirmek için 

sükroz tüketim testine ve zorunlu yüzdürme testine 

alınmışlardır. Diken dalga deşarjların (DDD) sayı ve 

süresi EEG ile kaydedilmiştir. Veriler ANOVA ile 

değerlendirilmiştir ve post hoc Tukey testi 

uygulanmıştır.  

Bulgular: Neonatal TS ve DBD WAG/Rij ırkı 

yetişkin sıçanlarda diken dalga deşarj (DDD) sayısını 

ve süresini istatiksel anlamlı olarak azaltmıştır 

(p<0,05). Sükroz tüketim testinde yaklaşma sıklığı TS 

ve DBD gruplarında istatiksel anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p<0,05). Zorunlu yüzdürme testinde TS 

ve DBD gruplarında immobilite latansı istatiksel 

olarak yüksek saptanmıştır (p<0,05) ve TS grubunda 

immobilite süresinde azalma gözlenmiştir (p<0,05).  

Sonuç: Sonuçlarımız erken dönemde verilen TS ve 

DBD’nin WAG/Rij ırkı sıçanlarda absans epilepsi ve 

beraberinde görülen depresyonu önleyen pozitif 

deneyimler olduğunu göstermektedir.  
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SS23  

P2X7 Reseptör Antagonisti A-438079’un WAG/Rij 

Sıçanlardaki Absans Epilepsi Üzerine Etkisi  

 

Elif Şen1, Hatice Aygün2, Gökhan Arslan1, Bahattin 

Avcı3, Mustafa Ayyıldız1, Erdal Ağar1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun                  
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat  
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun 

 

Giriş ve Amaç: Absans epilepsi çocukluk çağında 

görülen konvulsif olmayan bir epilepsi türüdür. ATP 

ye duyarlı P2X7 reseptörleri sinir sisteminde bulunan 

seçici olmayan katyon kanallarıdır. A-438079 seçici 

P2X7 reseptör antagonistidir ve kronik non-konvulsif 

epilepsi üzerine etkisini gösteren bir çalışma yoktur. 

Sunulan çalışmada A-438079’un genetik absans 

epilepsi modeli olan WAG/Rij sıçanlardaki epileptik 

aktiviteye etkisini araştırdık.  

Yöntemler: Bu çalışmada 6-8 aylık 21 WAG/Rij 

sıçan kullandık. Tripolar elektrotlar hayvanların 

kafataslarına yerleştirildi. Her gün aynı saatlerde bazal 

elektrokortikografi (ECoG) kayıtları alınıp çözücü 

(i.c.v.); 20 µg (i.c.v.) A-438079; 40 (i.c.v.) A-438079 

enjeksiyonları yapılarak kayda devam edildi. Elde 

edilen veriler SPSS15.0’te Mann Withney U testi 

kullanılarak ardından Bonferroni düzeltmesi yapılarak 

değerlendirildi. Çalışma OMÜ Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu’nun 2015/56 sayılı izni ile 

yapılmıştır.  

Bulgular: 20µg (i.c.v.) ; 40 µg (i.c.v.) dozlarında A-

438079 nöbet sayısını, diken dalga sayısını, süresini 

ve amplitüdünü bazal ECoG kayıtlarına ve çözücü 

gruba göre anlamlı derecede etkilemedi (p>0,05).  

Sonuç: Çalışmamızda A-438079’un nöbet aktivitesi 

üzerine anlamlı bir etkisi olmamıştır. A-438079’un 

akut epilepsi modellerinde epileptik aktiviteyi 

azalttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bazı 

P2X7 antagonistlerinin çeşitli epilepsi modellerinde 

yalnız başına etkisinin olmadığı ancak diğer 

karbamazepin gibi antikonvulsif maddelerle beraber 

verildiğinde antikonvulsif etkiyi arttırıcı yönde etkili 

olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma OMÜ BAP 

tarafından desteklenmektedir 

(PYO.TIP.1905.15.002).  

 

 

 

 

 

SS24  

Hipotalamik Apelin Otonomik Çıkışı 

Paraventriküler Çekirdekten Kolesistokinin 

Salgısını Uyararak Düzenler  

 

Mehmet Bülbül, Osman Sinen, Leyla Abueid 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada (i) apelinin santral 

uygulamasının ya da (ii) stresle uyarılan endojen 

apelinin paraventriküler nükleustan (PVN) 

kolesistokinin (CCK) salınımına neden olup 

olmadığının ve (iii) apelin ile uyarılan CCK’nın 

otonomik sinyallere etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: PVN’den CCK-8 salınımı intra-PVN 

apelin-13 (30 nmol, n=8) veya akut kısıtlama stresi 

(ARS) uygulaması yapılan erkek Wistar sıçanlarda 

mikrodiyaliz yöntemi ile belirlenmiştir. Apelin aracılı 

etkileri ortadan kaldırmak için APJ reseptör 

antagonisti F13A (10 nmol, n=8) intra-PVN olarak 

uygulanmıştır. Çözücüsünün ya da CCK1 reseptör 

antagonisti lorglumide (10 µg, icv, n=4) ön 

uygulaması yapılan sıçanlarda kimyasal PVN uyarımı 

veya ARS uygulamasına eş zamanlı olarak kalp hızı 

değişkenliği (HRV) kaydedilmiştir. Deneysel 

protokoller Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu’nca onaylanmıştır 

(B.30.2.AKD.0.05.07.00/101).  

Bulgular: Diyalizatlardaki CCK-8 seviyeleri intra-

PVN apelin-13 (p<0.01) ve ARS (p<0.05) 

uygulamaları anlamlı olarak artmıştır. ARS 

uygulamasına bağlı olarak gözlenen CCK artışı APJ 

reseptör antagonisti F13A ön uygulamasıyla ortadan 

kalkmıştır. Gerek ARS, gerekse kimyasal PVN 

uyarımı sonucu artış gösteren sempato/vagal denge 

(LF:HF), lorglumide ön uygulamasıyla zayıflamıştır.  

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular, 

hipotalamusta apelin ile CCK arasındaki etkileşimin 

stres cevabı sırasında meydana gelen otonomik 

değişikliklere katkıda bulunabileceğini 

düşündürmektedir.  
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SS25  

Yetişkin Dönem Başlangıçlı Hipotiroidizm, 

Frekansa Özgü Bir Şekilde Uzun Dönemli 

Güçlenmenin Metaplastik İnhibisyonuna Yol Açar 

 

Burak Tan, Ercan Babur, Sümeyra Delibaş, Nurcan 

Dursun, Cem Süer 

 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri,  

 

Giriş ve Amaç: Sinaptik plastisitenin daha üst düzey 

formu olan metaplastisite, UDG ve UDB süreçleri 

arasındaki dengenin korunmasında önemli rol oynar 

ve hipotiroidizmde metaplastisite yanıtlarındaki 

değişikliğe ilişkin literatürde bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada, hipotiroidili 

sıçanlarda metaplastisite yanıtlarında meydana gelen 

değişikliklerin gösterilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmada 2 aylık Wistar albino türü 

erkek sıçanlar kullanılmıştır; kontrol grup (n=20) ve 

hipotiroidi grup (n=20). Hipotiroidi, % 0,05’lik 6-n-

propil-2-tiyourasil içme sularına 21 gün süreyle 

verilerek oluşturuldu. Metaplastisite yanıtları, üretan 

anestezisi altında, perforan yolun uyarılmasına yanıt 

olarak sıçanların dentat girusundan kaydedildi. Uzun 

dönemli güçlenmenin metaplastisitesini 

araştırabilmek için yüksek frekanslı uyarımdan 

(YFU:100-Hz, 4 kez, 5 dk aralıklarla) önce, iki farklı 

düşük frekanslı uyarım protokolü (1-Hz;900 sn ve 5-

Hz;180 sn) kullanıldı. Akt seviyeleri western blot 

yöntemi ile analiz edildi.  

Bulgular: Hipotiroidili sıçanlarda serbest-T4 

seviyelerinin anlamlı ölçüde azaldığı bulundu 

(hipotiroidi: 0,11±0,05 ng/dL; kontrol: 2,02±0,23 

ng/dL; P<0,001). Hipotiroidizm, kontrol sıçanlarına 

kıyasla, 5-Hz DFU'yu takiben metaplastik UDG 

inhibisyonuna neden olurken (P<0,001), 1-Hz'de 

metaplastik inhibisyon oluşmadı (P>0,05). 

Hipokampal p-Akt düzeyinin 5-Hz DFU kullanılan 

hipotiroidi grubunda kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde azaldığı gözlendi (P=0,039).  

Sonuç: Bu çalışma, hipotiroidizmin fizyolojik 

metaplastik yanıtı bozduğunu ve p-Akt 

fosforilasyonundaki azalmanın bu bozukluğa aracılık 

edebileceğini göstermektedir. Bu çalışma Erciyes 

Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 

desteklenmiştir (TCD-2017-7696).  

 

 

 

 

 

 

SS26  

Gebelik Öncesi ve Gebeliğin Farklı Dönemlerinde 

Kronik Agomelatin Kullanımının Gebelik Süresi 

Üzerine Etkisinin İncelenmesi  

 

Özgür Bulmuş1, Fatih Tan2, Serdar Şahintürk2, 

Gökhan Zorlu3, İhsan Serhatlıoğlu3, Funda Gülcü 

Bulmuş3, Emine Kaçar2 

 
1 Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Elazığ  
2 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Elazığ                                   
3 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 

Anabilim Dalı, Elazığ   

 

Giriş ve Amaç: Agomelatin, yüksek afiniteli 

melatonerjik (MT1 ve MT2) reseptör agonisti, düşük 

duyarlılıkta serotoninerjik 5-HT2C reseptör 

antagonisti olan bir antidepresandı. Melatoninin, 

kadın üremesini düzenleyen önemli bir molekül 

olması, agomelatinin melatonin türevi bir ilaç olması 

ve gebelikte kullanımının B katagorisinde olması 

nedeni ile gebeliğin farklı süreçlerinde agomelatin 

kullanan sıçanlarda doğum süresinin değişimini 

incelemeyi amaçladık.  

Yöntemler: Çalışmada her grupda n:7 Wistar Albino 

dişi sıçan kullanıldı. 1.Grup: Gebe 2.Grup: Gebelikten 

önce kronik agomelatin kullanmış gebe 3.Grup: 

Gebelikten önce kronik ve gebelik boyunca 

agomelatin kullanmış gebe 4.Grup: Gebelikten önce 

kronik ve gebeliğin ilk 2 trimestrında agomelatin 

kullanmış gebe 5.Grup: Gebeliğinden itibaren tüm 

gebelik boyunca agomelatin kullanmış gebe 6.Grup: 

Gebeliğinden itibaren gebeliğin ilk 2 trimestrında 

agomelatin kullanmış gebe Östrojen, progesteron, 

prostoglandin E2 ve oksitosin seviyeleri ELİSA 

yöntemi ile incelendi.  

Bulgular: Tüm gruplar 1. grup ile kıyaslandığında 3. 

grupta gebelik süresinin anlamlı şekilde uzadığı 

(p<0.05) diğer gruplarda da uzamanın olduğu ancak 

anlamlı olmadığı tespit edildi. ELİSA sonuçlarına 

göre Tüm gruplar 1. grup ile kıyaslandığında 3. grupta 

östrojen, progesteron, prostoglandin E2 seviyelerin 

anlamlı şekilde azaldığı (p<0.05), oksitosin 

seviyesininde azaldığı ancak anlamlı olmadığı tespit 

edildi.  

Sonuç: Gebelik öncesi ve gebelik süresince 

Agomelatin kullanımı sıçanlarda gebelik süresini 

uzattığı, östrojen, progesteron, prostoglandin E2 ve 

oksitosin seviyelerini azalttığı tespit edildi.  
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SS27  

Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk, 

Cinsiyet, Vücut Kondisyon Skoru, Gebeliğin 

Etkisinin İncelenmesi  

Bülent Bayraktar1, Emre Tekce2, Vecihi Aksakal2, 

Fatma Gülten Bayraktar3, Bülent Şengül4, Sevil 

Bayraktar5  
1Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,  Bayburt                                                                                                               
2Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu / Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, 

Bayburt                                                                                                         
3Bayburt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksek 

Okulu, Bayburt                                        
4Bayburt İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 

Bayburt                                          
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 

Samsun 

Giriş ve Amaç: Adipoz dokudan salgılanan Apelin 

hormonu, enerji dengesi, bağışıklık ve üreme sistemi, 

kardiyovasküler fonksiyonlar gibi birçok fizyolojik 

süreçte önemli rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada, 

koyunlarda serum apelin seviyesi üzerine cinsiyet, 

vücut kondisyon skoru (VK), gebeliğin etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Etik kurul onayını (02.07.2018-2018/6) 

takiben çalışma kapsamında VK 2,3,4 skoruna sahip 

akkaraman kangal ve morkaraman ırklarına ait gebe 

ve gebe olmayan koyunlar ve koçlar seçilmiştir. Vena 

jugularis externa’dan alınan kan serumu örneklerinde 

ELISA tekniği ile serum apelin düzeyleri 

incelenmiştir. Verilere ait istatistiksel 

değerlendirmede SPSS, repeated measures testleri 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Morkaraman ırkına ait ortalama serum 

apelin düzeyleri VK2,VK3,VK4 sırasıyla pg/ml 

cinsinden 0.422, 0.231, 0.349 iken aynı ırka ait 

gebelerde ise sırasıyla 0.342, 0.471, 0.336 ve 

koçlarında ise 0.432,0.460, 0.233 olarak ölçülmüştür. 

Kangal akkaraman ırkta ortalama serum apelin 

düzeyleri pg/ml cinsinden ise, VK2, VK3, VK4 

sırasıyla 0.192,0.162, 0.180; gebe koyunlarda ise, 

0.326, 0.414, 0.423 ve koçlarda ise 0.432,0.460,0.233 

pg/ml olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Serum apelin düzeyi ırk, VK, gebelik 

durumlarına bağlı olarak farklılık göstermiş ve bu 

istatistiki olarak önemli (P≤0.05) bulunurken, cinsiyet 

açısından incelendiğinde morkaraman koçlar arasında 

serum apelin düzeyinde farklılık görülmezken, 

akkaraman kangal ırkında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p˂0,05).Elde edilen sonuçlarla 

birlikte mevcut çalışma ilk olma özelliğine sahiptir. 

Bu çalışma Bayburt Üniversitesi BAP (2017/02-

69001-08) birimince desteklenmiştir. 

SS28  

Farelerde Oluşturulan Romatoid Artrit Leptin 

Reseptör Antikoru (Obr-Ab) Kullanılarak Tedavi 

Edilebilir Mi?  

Mustafa Edremitlioğlu1, Coşkun Zateri2, Pınar 

Yüksel3, Hakan Türkön4, Nihal Kılınç5, Ufuk 

Demir3, Tuğçe Nur Yılman6  
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale                                                                                                                                 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı, Çanakkale                                                                                                 
3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji, Çanakkale                                                                                                                             
4 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 

Çanakkale                                                                                                                     
5 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Tıbbi Pataloji Anabilim Dalı, Çanakkale                                                                                                                               
6 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Çanakkale  

Giriş ve Amaç: Romatoid artrit sistemik, otoimmun 

bir hastalıktır. Adipositlerden salgılanan leptin 

proinflamatuar sitokinlere benzer etkilere sahip olup, 

artışı artrit şiddetiyle ilişkilendirilmiştir. Bununla 

birlikte leptin etkisinin ortadan kaldırılmasının 

hastalığa etkisi bilinmemektedir. Çalışmamızda, 

leptin reseptörlerinin bloke edilmesinin tedavi edici 

bir etki oluşturup oluşturmayacağı ve leptinin etki 

edememesi durumunda hastalığın gelişiminin nasıl 

etkileneceği araştırılmıştır.  

Yöntemler: Çalışmada 7-8 haftalık Balb-c farelerle 4 

grup oluşturulmuştur. Artrit oluşturmak için kollajen 

antikoru ile uyarılan artrit yöntemi kullanılmıştır. Bir 

gruba artritin tetiklendiği günden, bir gruba ise artrit 

belirtilerinin gözlendiği günden başlayarak çalışma 

sonuna kadar her gün 4 µg/kg dozda Obr-Ab 

uygulanmıştır. Artritin şiddeti görsel ve histopatolojik 

olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda plazma 

leptin, IL- 1β, IL- 6, IL- 17a, TNF- α düzeyleri 

ölçülmüştür. İstatistiksel değerlendirmede Kruskal-

Wallis ve Mann-Whitney U-testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Obr-Ab ile leptin reseptörlerinin 

bloklanması görsel skorlama ile histopatolojik 

skorlamada anlamlı bir değişim meydana 

getirmemiştir ve plazma leptin, TNF- α, IL-1β, IL- 6 

ve IL 17a düzeylerinde anlamlı değişim 

oluşturmamıştır (p>0,05). Bununla birlikte klinik 

skorlamada dikkat çekici bir düzelme gözlenmiştir.  

Sonuç: Çalışma verilerine göre leptin reseptörlerinin 

bloklanması, artrit gelişimini engellememiştir. 

Bununla birlikte artrit şiddetinde azalma 

sağlayabileceğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Bu 

çalışma 2014/01-07 sayılı etik kurul onayıyla 
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yürütülmüş ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir 

(proje no: 114s114). 

 

SS29  

L-Karnitinin Yaşlılığa Bağlı Öğrenme 

Değişikliklerine ve Glutamat Düzeyinin 

Regülasyonuna Etkilerinin Davranışsal ve 

Moleküler Yöntemler ile Araştırılması  

 

Çiğdem Gökçek Saraç1, Güven Akçay2, Betül 

Danışman2, Ayşe Özkan3, Narin Derin2 

 
1 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Antalya  
2 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 

Anabilim Dalı, Antalya                           
3 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Yaşlılığa bağlı ortaya çıkan öğrenme 

ve bellek değişikliklerinde L-karnitinin (LCAR) 

olumlu etkileri belirtilmiş ancak bu etkide glutamatın 

rolü tam olarak aydınlatılmamıştır. L-karnitinin 

fizyolojik olarak yaşlandırılan sıçan modelinde 

öğrenme ve bellek değişikliklerine etkisi ve bu etkiyle 

hipokampustaki glutamat düzeyinin regülasyonu 

arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: 40 adet 10 aylık erkek Wistar sıçan 2 

gruba ayrılmıştır: 7 ay boyunca kontrol (K) grubuna 

distile su ve diğer gruba 50mg/kg/gün LCAR 

verilmiştir. Sıçanlara aktif sakınma ve obje tanıma 

testleri uygulanmıştır. Glutamat taşıyıcı proteinlerin 

seviyeleri Western blot tekniği ile değerlendirilmiştir. 

Veriler T-testi ile analiz edilmiştir.  

Bulgular: Hem aktif sakınma hem de obje tanıma 

testlerinde “LCAR” grubunda “K” grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek 

öğrenme ve bellek performansı görülmüştür (p≤0.05). 

EAAT1, EAAT2, EAAT3 ve VGLUT2’nin 

hipokampustaki seviyeleri “LCAR” grubunda “K” 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksektir (p≤0.001). VGLUT1’in hipokampustaki 

seviyesinde gruplar arasında anlamlı bir fark 

görülmemiştir.  

Sonuç: L-karnitinin yaşlanma ile meydana gelen 

kognitif bozukluklara olumlu etkisinin olduğu ve bu 

etkinin hipokampustaki glutamat düzeyi ile ilişkili 

olduğu gösterilmiştir (Proje No: TSA-2017-2884-

Akdeniz Üniversitesi). 

 

 

 

 

 

SS30  

Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda DNA 

Hasarının Korneal ve Retinal Parametreler ile 

İlişkisinin İncelenmesi  

 

Emine Kılıç-Toprak1, İbrahim Toprak2 , Semin 

Melahat Fenkci3 , Güzin Fidan Yaylalı3, Çiğdem 

Martin2, Yasin Özdemir1, Özgen Kılıç-Erkek1, 

Volkan Yaylalı2, Vural Küçükatay1 , Melek Bor-

Küçükatay1 

 
1 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Ana Bilim Dalı, Denizli                           
2 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli        
3 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı, Denizli, Türkiye  

 

Giriş ve Amaç: Tip 2 Diabetes Mellitus (DM)’lu 

hastalarda DNA hasarını araştıran çalışmalar çelişkili 

sonuçlara sahiptir, bazıları artış belirlerken, bazıları 

fark olmadığını göstermişlerdir. Çalışmamızda, Tip 2 

DM’li hastalarda olası DNA hasarı ve bunun göz 

tutulumuyla ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmaya, 27 Tip 2 DM’li hasta ve yaş-

cinsiyet uyumlu 20 sağlıklı denek alınmıştır. DNA 

hasarı venöz kandan comet yöntemiyle ölçülmüştür. 

Kornea endoteli speküler mikroskopi (SM) ile 

değerlendirilmiş, retinal ölçümler için optik koherens 

tomografi (OKT) kullanılmıştır. SM parametreleri 

olarak CD (endotel hücre sayısı), CV (varyasyon 

katsayısı), HEX (hekzagonalite oranı), CT (kornea 

kalınlığı); OKT parametreleri olarak maküler hacim 

(MH), santral kalınlık (SK), santral hacim (SH), nasal 

(NK), temporal (TK), superior (SupK) ve inferior (İK) 

foveal kalınlık incelenmiştir. Sonuçlar Mann-Whitney 

U ve Spearman testleriyle değerlendirilmiş, etik kurul 

onayı (30/01/2018 tarih 03 sayı) alınmıştır.  

Bulgular: Diyabet grubunda, DNA hasar 

parametrelerinden kuyruk uzunluğu (TL) 

(52,7±14,2’e karşın 42,7±12,3, p=0,017), kuyruk 

yoğunluğu (TI) (18±7,9’e karşın 13,1±10, p=0,034) ve 

kuyruk momenti (TM) (5,8±3,4’e karşın 3,4±3,7, 

p=0,007) kontrolden yüksek bulunmuştur. TI ile SK 

ve SH; TM ile SH arasında istatistiksel olarak anlamlı 

orta-yüksek güçte negatif korelasyon saptanmıştır.  

Sonuç: Tip 2 DM’de saptanan genotoksisitenin retinal 

nörodejenerasyonla ilişkili olabileceği gösterilmiştir. 

Öte yandan, DNA hasarı korneal parametreleri 

etkilememiştir.  
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SS31  

Kafeik Asit Etanol ile İndüklenen Gastrik Mukozal 

Hasarı İyileştirir  

 

Meltem Kolgazi, Sümmeyye Çilingir, Merve Gemici, 

Hasan Yazar, Özgür Yılmaz, Samed Özer, Güldal 

Süyen 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Fizyoloji AD  

 

Giriş ve Amaç: Kafeik asitin (KA) antioksidan ve 

antiinflamatuvar etkileri yakın zamanda bildirilmiştir. 

Bu çalışmada KA’nın anti-ülseratif etkileri ve bu 

etkilerde rol alan yolaklar araştırılmıştır.  

Yöntemler: Tüm protokoller yerel etik kurul 

tarafından onaylandı. İntragastrik etanol ile ülser 

oluşturulmasından 60 dk önce sıçanlar çözücü veya 

KA (100, 250 veya 500 mg/kg, per oral) ile tedavi 

edildi. KA’nın etki mekanizmasının aydınlatılması 

için KA’nın en etkin dozundan (250 mg/kg) 30 dk 

önce 10 mg/k L-NAME veya 1 mg/kg atropin 

uygulandı. Bütün sıçanlar etanol uygulamasından 

60dk sonra dekapite edildi. Mide örnekleri 

makroskopik olarak skorlandı ve örneklerde 

myeloperoksidaz aktivitesi, malondialdehid ve 

glutatyon seviyeleri ölçüldü. İstatistiksel analiz için 

ANOVA testi kullanıldı.  

Bulgular: Etanol uygulaması ile kontrole göre 

makroskopik hasar skoru, malondialdehid seviyesi ve 

MPO aktivitesi artarken glutatyon seviyeleri (p<0.01-

0.001) azaldı. 250 mg/kg KA makroskopik hasarı 

(p<0.05) ve malondialdehid seviyelerini azalttı 

(p<0.05). Hem 250 mg/kg hem de 500 mg/kg KA 

myeloperoksidaz aktivitesini azalttı (p<0.05) ve 

glutatyonu korudu (p<0.05 ve p<0.01, sırasıyla). Hem 

atropin (p<0.05) hem L-NAME makroskopik 

(p<0.001) skorları artırdı. Atropin KA tedavisi ile 

azalan malondialdehid seviyelerini artırırken 

(p<0.05), L-NAME MPO aktivitesini artırdı (P<0.05) 

ve glutatyonu tüketti (p<0.05).  

Sonuç: Bulgular KA’nın etanol ile indüklenen gastrik 

mukozal hasarı iyileştirdiğini ve bu etkileri olasılıkla 

NO ve/veya kolinerjik yolak üzerinden 

gerçekleştirdiğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS32  

Ferulik Asit Akut Pankreatite Bağlı İnflamasyona 

ve Doku Hasarına Karşı İyileştirici Etkilere 

Sahiptir  

 

Sümeyye Çilingir1, Nilsu Atay2, Merve Açıkel-

Elmas2, Serap Arbak2, Meltem Kolgazi1 

 
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Akut pankreatit sindirim enzimlerinin 

hiperaktivasyonu ve proinflamatuvar sitokinlerin 

salınımıyla karakterizedir. Ferulik asit (FA), 

antioksidan etkileri olan bir hidroksisinamik asit 

türevidir. Pankreas-safra kanal ligasyonu (PSKL) ile 

oluşturulan pankreatit modelinde FA’nın 

antiinflamatuvar etkileri araştırıldı.  

Yöntemler: Wistar albino sıçanlar kullanıldı. Bir 

gruba taklit cerrahi, bir gruba ise PSKL yapıldı. PSKL 

yapılangrubun bir kısmına operasyondan 30 dk. önce 

ve sonraki 3 gün boyunca intragastrik fizyolojik tuzlu 

su (SF), bir kısmına 250 mg/kg FA, bir kısmına 500 

mg/kg FA verildi. 24., 48. ve 72. saatlerde kan 

örnekleri alındı. 72. Saatte dekapitasyon yapılarak 

pankreas, akciğer ve karaciğer örnekleri toplandı. 

Serumda tümör nekroz faktör (TNF)-α, karaciğer ve 

pankreas enzimleri; dokularda myeloperoksidaz 

aktivitesi, malondialdehit, glutatyon düzeyleri 

ölçüldü. Histolojik inceleme ile mikroskopik hasar 

skorlandı. ANOVA ile istatiksel analiz yapıldı.  

Bulgular: FA tedavisi tüm dokularda 

myeloperoksidaz aktivitesini azalttı, glutatyon 

içeriğini korudu. Her iki FA tedavisi de karaciğerde 

MDA seviyelerini düşürdü ve serumda TNF-α, 

amilaz, lipaz, alanin aminotransferaz, aspartat 

aminotransferaz, alkalin fosfataz ve total bilirubin 

seviyelerini geri döndürdü. Ayrıca FA pankreas ve 

karaciğerde mikroskopik hasarı belirgin bir şekilde 

iyileştirdi.  

Sonuç: FA’nın AP’de antiinflamatuvar etkiye sahip 

olduğu gösterilmiştir. 
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SS33 

Sıçanlarda Asetik Asit ile Oluşturulan Kolit 

Modelinde Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyve 

Ekstresinin Koruyucu ve İyileştirici Etkileri  

 

Begümhan Ömeroğlu Yel1, Muhammet Emin Çam2, 

Meral Yüksel3, Göksel Şener2, Berna Karakoyun4  

 

1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Maltepe, İstanbul  
2Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 

Farmakoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul                                                                                                                                   
3Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Kartal, 

İstanbul                                                                                                    
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Temel Sağlık Bilimleri Bölümü, Maltepe, İstanbul  

  

Giriş ve Amaç: Gilaburu (Viburnum opulus L.,GB) 

ülkemizde etnobotanik kullanımı olan, zengin 

flavonoid içeriğine sahip bir meyvedir. Çalışmanın 

amacı, sıçanda asetik asit (AA) ile oluşturulan 

ülseratif kolit modelinde GB meyve ekstresinin 

etkilerini araştırmaktır.  

Yöntemler: Çalışmada her iki cinsiyetten Sprague-

Dawley sıçanlar(n=40) kulanıldı. Kolit 

oluşturulduktan hemen sonra veya 1 hafta önce 

başlanacak şekilde sıçanlar GB (100 mg/kg/gün; oral) 

ile kolit sonrası 3 gün boyunca tedavi edildiler. 

Kontrol ve AA gruplarına serum fizyolojik (1ml;oral), 

farklı gruba ise sülfasalazin (pozitif kontrol, 100 

mg/kg/gün; oral) 3 gün boyunca uygulandı. 3. günde 

biyokimyasal değerlendirmeler için kolon örnekleri 

alındı. Veriler ANOVA ve Student'ın t testi ile 

değerlendirildi. Çalışma M.Ü. Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır 

(84.2017.mar).  

Bulgular: AA grubundaki yüksek hasar skoru, artmış 

doku yaş ağırlığı, doku myeloperoksidaz aktivitesi, 

malondialdehit, 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-

OHdG), kaspaz-3, sitokin (tümör nekroz faktör-alfa, 

interlökin (IL)-1beta,IL-6,-8), transforming büyüme 

faktörü-beta1, smad-3, matriks metalloproteinaz 

(MMP)-9 seviyeleri ve kemiluminesans değerleri ve 

antioksidan glutatyon seviyelerindeki belirgin düşüş 

GB tedavileri ile geri dönmüştür (p<0.05-0.001). 8-

OHdG, IL-8 ve MMP-9 seviyeleri ise sülfasalazin 

tedavisi ile değişmemiştir.  

Sonuç: AA kolit modelinde antioksidan ve anti-

inflamatuvar etkilerini dokuya nötrofil göçünü 

engelleyerek, reaktif oksijen metabolitlerinin 

oluşumunu ve apoptozu baskılayarak, endojen 

glutatyonu koruyarak, oksidatif DNA hasarını 

düzelterek ve inflamatuvar mediyatörleri 

düzenleyerek gerçekleştiren gilaburu, gelecekte 

ülseratif kolit’in önlenmesi ve tedavisinde dikkate 

alınmalıdır. Çalışmamız M.Ü. Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenmiştir(SAG-C-YLP-200318-0099).  

 

SS34  

İskemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Apelinin 

Mide Koruyucu Etkisinde Kolesistokininin Rolü  

 

İlknur Bisen1, V. Nimet İzgüt-Uysal1, Hakan Soylu2, 

İsmail Üstünel3 

 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya                                 
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Düzce  
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Apelin, duyusal sinirler üzerindeki 

CCKA-reseptörünü uyararak mide koruyucu etki 

gösteren kolesistokininin (CCK) salgılanmasını 

arttırdığı bilinen bir peptittir. Bu çalışmanın amacı, 

iskemi/reperfüzyon (I/R)-hasarına karşı, apelinin 

mide koruyucu etkisinde CCK’nın rolünü 

göstermektir.  

Yöntemler: Yetişkin erkek Wistar sıçanlar (Akdeniz 

Üniversitesi Hayvan Bakım ve Kullanımı Etik 

Kurulu-Protokol No: 2014.12.08) ile oluşturulan 

deneysel gruplar (her bir grupta n=12’dir): 1)Kontrol; 

2)I/R; 3)Apelin+I/R; 4)Kapsaisin+Apelin+I/R ve 

5)Lorglumide+Apelin+I/R. Hasar, iskemi (30dk) için 

çölyak arterin kapatılması ve reperfüzyon (3sa) için 

ise klempin ayrılması ile oluşturulmuştur. Apelin-13 

(2 mg/kg) ve CCKA-reseptör antagonisti lorglumide 

(5 mg/kg) I/R’den önce uygulanmıştır. Kapsaisin (125 

mg/kg), duyusal liflerin denervasyonu için 

kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede, Kruskal-

Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: I/R grubunda, mukozal kan akımı (p<0,01), 

PGE2 (p<0,05) ve CGRP (p<0,05) azalmış; lezyon 

indeksi (p<0,001), MPO (p<0,05), lipid 

peroksidasyonu (p<0,01) ve plazma CCK (p<0,001) 

artmıştır. Apelin I/R-hasarını önlemiş ve CCK’yı 

(p<0,05) ve dorsal motor nücleus ve nükleus traktus 

solitarius’ta cfos ekspresyonunu (p<0,05) arttırmıştır. 

Kapsaisin ya da lorglumide apelinin etkilerini ortadan 

kaldırmıştır.  

Sonuç: CCK aracılığı ile kapsaisine-duyarlı duysal 

liflerin aktivasyonu, apelinin mide koruyucu etkisinde 

rol oynuyor olabilir (Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel 

Araştırma Projesi No: TDK-2015-593). 
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SS35  

Kemirgenlerde Yaygın Kullanılan Üç Farklı Stres 

Modelinin Karşılaştırılması: Sempato-Vagal 

Denge ve Mide Motor Fonksiyonları Üzerine 

Farklı Etkiler 

 

Mehmet Bülbül, Leyla Abueid, Osman Sinen 

 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, üç yaygın stres modeli 

kullanarak, sempato-vagal dengede meydana gelen 

stres kaynaklı değişikliklerin ve bunların mide motor 

fonksiyonu üzerine sonuçlarının belirlenmesi 

amacıyla tasarlanmıştır.  

Yöntemler: Stres uygulanmayan (NS; non-stres, n=6) 

grup haricinde, hareket kısıtlama stresi (HKS, n=6), 

soğuk hareket kısıtlama stresi (S-HKS, n=6) veya 

sudan sakınma stresi (SSS, n=6) yüklenen erkek 

Wistar sıçanlarda katı mide boşalımı (GE) 

ölçülmüştür. Her stres uygulamasından önce ve sonra 

mide motilitesi ve kalp hızı değişkenliği (HRV) analiz 

edilmiştir. Sempato-vagal denge, HRV’deki düşük ve 

yüksek frekanslı bileşenlerin oranı (LF:HF) ile 

ölçülmüştür. Veriler Kruskal Wallis’i takiben Mann 

Whitney-U testi ile değerlendirilmiştir. Deneysel 

protokoller Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu’nca onaylanmıştır 

(B.30.2.AKD.0.05.07.00/88).  

Sonuç: NS sıçanlarla kıyaslandığında, mide boşalımı 

ve mide motor paterni her üç stres grubunda da 

anlamlı şekilde bozulurken, GE’deki en belirgin 

(p<0.01) düşüş HKS grubunda tespit edilmiştir. 

Sempato-vagal dengeyi temsil eden LF:HF oranında 

HKS grubunda 3 kat; S-HKS grubunda ise 2 katlık bir 

artış gözlenirken SSS grubunda tespit edilen artış daha 

az belirgin olmuştur. Bu bulgular, uygulanan tüm stres 

modellerinin sempato-vagal dengeyi mide 

dismotilitesi ile sonuçlanacak şekilde değiştirdiğini, 

ancak HKS'nin gastrointestinal motor disfonksiyon 

üzerine odaklanmış kemirgen çalışmaları için daha 

uygun bir model olabileceğini işaret etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS36  

Kolorektal Kanserde JAM-A (rs790056) ve LFA-1 

(rs8058823) Varyantlarının Değerlendirilmesi 

 

Burcu Çaykara1, Hani Alsaadoni2, Halime Hanım 

Pençe3, Sadrettin Pençe1, Hülya Yılmaz Aydoğan2, 

Didem Taştekin4  

 
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp 

Araştırma Enstitüsü (ASDETAE), Moleküler Tıp 

Anabilim Dalı, İstanbul                                                                               
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                                                             
4 İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Klinik 

Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Bağlantı adezyon molekülü A (JAM-

A) ile JAM-A bağlanma bölgesi içeren integrin 

grubundan lökosit fonksiyon ilişkili antijen-1 (LFA-1) 

varyantlarının kolorektal kanser ve metastaz 

oluşumuna etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: 82 kolorektal kanser ve 67 kontrol olgusu 

çalışmaya dâhil edildi (Etik Kurul No: 2016/675). Kan 

örneklerinden DNA izole edilerek miktar analizleri 

yapıldı. JAM-A ve LFA-1 genotipleri Polimeraz 

zincir reaksiyonu (PZR)-Restriksiyon fragment 

uzunluk polimorfizmi (RFLP) metodu kullanılarak 

belirlendi. Genotipler Ki-kare testi ile değerlendirildi 

ve p<0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: LFA-1 rs8058823 A/G varyasyonunda 

kontrol ve hasta grubunda anlamlı bir farklılık 

bulunmadı (p>0,05). JAM-A rs790056 mutant CC 

genotip ve mutant C alleli kolorektal kanser grubunda 

kontrol grubuna göre anlamlı seviyede yüksek 

bulundu (p˂0,05). CC genotipi taşıyanların kolorektal 

kanser riskinin yaklaşık 3 kat arttığı tespit edildi 

(p=0,029; OR:3,125, %95 CI:1,1-8,86). 31 metastazlı 

kolorektal kanser hastasının JAM-A ve LFA-1 

genotipleri, 51 metastatik olmayan kolorektal kanser 

hastası ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 

anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05).  

Sonuç: JAM-A rs790056 varyasyonu kolorektal 

kanser oluşumunda etkili olabilir. 
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SS37  

Diyabetik Sıçan Vasküler Düz Kas Hücresinde 

Anjiyotensin II'nin Protein Kinaz C'ye Etkisi  

 

Ayşe Doğan, Kübra Akıllıoğlu, Zehra Çiçek, Zehra 

Gül Yaşar 

 
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Adana 

 

Giriş ve Amaç: Protein Kinaz C (PKC) vasküler 

fonksiyonu düzenleyen sinyal iletiminde görevli bir 

enzim olup vasküler düz kas hücresinde (VDKH) 

proliferasyon, migrasyon ve anjiyogeneze neden 

olduğu bildirilmektedir. Bu amaçla sağlıklı ve 

diyabetik sıçan VDKH’de anjiyotensin II (AngII) ve 

anjiyotensin II tip 1 reseptörü (ATR1) antagonistinin 

(olmesartan) proliferasyon ve PKC üzerine etkisi 

araştırıldı.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Çukurova Üniversitesi 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu kararına uygun 

olarak yapılmış olup BAP Fonu tarafından 

desteklenmiştir. Çalışmada Wistar albino erkek 

sıçanlar kullanıldı. Sıçanlarda streptozotosin ile 

diyabet oluşturuldu. Sağlıklı ve diyabetik sıçanların 

torasik aortasından primer VDKH kültürü yapıldı. 

VDKH’lere AngII 0,1 µM ve olmesartan 1 µM 

uygulanarak hücre proliferasyonu MTT ile 

değerlendirildi. PKC düzeyi hücre lizatından ELİSA 

ile ölçüldü. Elde edilen veriler tek yönlü ANOVA ile 

analiz edildi.  

Bulgular: Normal ve diyabetik VDKH’de 0,1µM 

AngII hücre proliferasyonunu anlamlı olarak artırdı 

(p=0,000). Normal VDKH’de AngII’ye göre 

AngII+olmesartan hücre proliferasyonunu azaltırken 

(p=0,000) diyabetik VDKH’de AngII+olmesartan 

uygulamasıyla proliferasyonunda azalma eğilimi 

görüldü (p=0,081), (n=6-12). Normal ve diyabetik 

grup karşılaştırıldığında diyabetli grupta PKC düzeyi 

kontrol grubuna göre azaldı (n=4).  

Sonuç: Çalışmamıza göre diyabetik VDKH’de Ang 

II’nin neden olduğu proliferasyonda PKC yolağının 

rolü olduğu ileri sürülebilir. Ayrıca olmesartanın 

diyabetik VDKH’de proliferasyonu azaltma eğilimi 

olması ve PKC düzeyini azaltması nedeniyle vasküler 

hasarlanmaya karşı koruyucu olduğu düşünülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SS38  

Yaşa Bağlı Olarak Artan Miyokardiyal İskemi ve 

Reperfüzyonla Uyarılan Aritmilerde Serum 

Estrojen ve Miyokardiyal Estrojen Reseptörleri ve 

Antioksidan Sistemin Rolü  

 

Ömer Bozdoğan1, Azra Bozcaarmutlu2, Salih Tunç 

Kaya1, Talat Oğulcan Özarslan3, Canan Sapmaz2, 

Didem Ekşioğlu1, Selçuk Yaşar4 

 
1 Bolu Abant İzzet Baysal Universitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bolu  
2 Bolu Abant İzzet Baysal Universitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Kimya Bölümü, Bolu 
3 Bolu Abant İzzet Baysal Universitesi, Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Bölümü, Bolu 
4 İstanbul Esenyurt Universitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuar Teknikleri 

Programı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Menapoz sonrası kadınlarda akut 

miyokart enfarktüsü riskinin artmasında rol alan 

faktörler hakkında literatürde çelişkili ifadeler 

bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada iskemi ve 

reperfüzyon aritmilerinin oluşmasında estrojen ve 

antioksidan enzimlerin rolünün araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Farklı yaşlarda 37 dişi sıçanda 

miyokardiyal iskemi ve reperfüzyon oluşturulmuştur. 

İskemi ve reperfüzyon boyunca aritmiler ve kan 

basıncı kayıt edilmiştir. 19 Adet dişi sıçanda kan ve 

ventriküler miyokardiyum doku örnekleri alınıp 

biyokimyasal analizler yapılmıştır. Kalp doku 

ekstratlarında ERα ve Erβ reseptörleri, katalaz ve 

süperoksit dismutaz düzeyleri, kan serumunda 17β 

estradiol düzeyi, ELISA ile ölçülmüştür. Bulgular tek 

yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmıştır (ANOVA).  

Bulgular: Ventriküler aritmilerin yoğunluğu ve süresi 

yaşa bağlı olarak artmıştır (P<0,05). Ancak serum 17β 

estradiol düzeyi artan yaşa bağlı bir değişme 

göstermemiştir. Miyokardiyal ERα ve Erβ reseptorları 

ise en yaşlı grupta belirgin bir şekilde azalmıştır. 

Antioksidan enzim aktiviteleri de yaşa bağlı olarak 

azalmıştır.  

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları ileriki yaşlarda artan 

aritmilerinin oluşmasında azalan estrojen reseptorları 

ve antioksidan enzim aktivitelerinin sorumlu 

olabileceğini göstermektedir. 
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SS39  

Fluoksetin Kalp Hastalarında Kalbin Kasılma 

Gücünü Azaltır Mı?  

 

Z Işık Solak Görmüş1, Raviye Özen Koca1, Hatice 

Solak1, Selim Kutlu1, Niyazi Görmüş2 

 
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 

Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya  
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp 

Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 

Konya 

 

Giriş ve Amaç: Fluoksetin, beyinde salgılanan ve 

sinir hücreleri arasında iletimi ve ruh halinin 

kontrolünü sağlayan serotonin adlı kimyasala etki 

ederek, serotoninin seviyesini normale çeviren SSRI 

grubu bir antidepresandır. Majör depresyonda, 

postoperatif depresyonda ve obsesif–kompülsif 

bozukluk, bulimia tedavisinde kullanılır. Eski 

antidepresanlara oranla yan etkilerinin daha az olduğu 

bilinir. Fluoksetinin kardiyovasküler sistem üzerine 

olan etkileri ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Çalışmada 

fluoksetinin koroner arter baypas hastalarından alınan 

atriyum dokusunun kontraksiyonu üzerine etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Koroner baypas cerrahisine giden 

hastalardan atriyum dokusu (n=17) alındı. Hastaların 

yaşları 45- 72 arasındaydı. Tüm dokular 37°C 

sıcaklıkta termoregüle edilmiş ve havalandırılmış 

(%95 O2 ve %5 CO2) Krebs çözeltisi içeren organ 

banyolarına yerleştirildi. Dört kanallı izole organ 

banyosu kullanılarak izometrik gerilimdeki 

değişiklikler kaydedildi. Önce izometrik kasılmaları 

indüklemek için 10-1 M Adrenalin, sonra kümülatif 

fluoksetin (0,01 mM, 0,1 mM, 1 mM, 2 mM) organ 

banyolarına ilave edildi, takiben kontraksiyonlar 

sisteme kaydedildi. İstatistiksel değerlendirme 

Friedman ve Kruskal Wallis ile yapıldı.  

Sonuç: Son iki fluoksetin dozunda anlamlı inhibisyon 

görüldü (1mM, 2mM ) (p<0.05). Çalışmanın sonuçları 

fluoksetinin insan atriyumunda belli yüksek dozlarda 

negatif inotropik etkiye neden olabildiğini 

göstermiştir. Fluoksetinin etki mekanizmasını daha 

açıkca ortaya koyabilmek için ileri çalışmalar yapmak 

gerekir. Çalışma, fluoksetinin kalp hastalıkların 

tedavisi üzerine faydalı etkilerinin olabileceğini 

göstermiştir.  

 

 

 

 

 

 

SS40  

ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü (STEMI) ve 

ST Yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü (NSTEMI) 

Arasındaki Metabolomik Değişikliklerin Analizi 

ile Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi  

 

Gülşah Gündoğdu1, Onur Şenol2, Fatma Demirkaya 

Miloğlu2, Yavuzer Koza3, Fuat Gündoğdu3  

 
1 Atatürk Üniversitesi, Tıp fakültesi, Fizyoloji AD, 

Erzurum  
2 Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik 

Kimya Anabilim Dalı, Erzurum    
3 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum 

  

Giriş ve Amaç: Akut koroner sendrom (AKS) 

miyokardın kan akımının bozulması sonucu ortaya 

çıkan klinik bir tablodur. AKS’de, koroner arterde tam 

tıkanmaya bağlı ST yükselmeli miyokard infarktüsü 

(STEMI) ve kısmi koroner arter tıkanması ile ST 

yükselmelisiz miyokard infarktüsü (NSTEMI) gelişir. 

Bu çalışmada, hedeflenmemiş metabolomiks 

çalışması ile STEMI ve NSTEMI arasındaki 

metabolik değişikliklerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Yöntemler: Çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. 

Kardiyoloji kliniğinde tedavi edilen 20 STEMI ve 20 

NSTEMI hastasından serum örnekleri alındı. Serum 

örnekleri asetonitril ile ekstrakte edildikten sonra Dual 

AJS ESI iyon modu ve asetonitril-su mobil faz 

karışımı kullanılan LC/Q-TOF/MS/MS yöntemi ile 

analiz edildi. Verilerin işlenmesi, sınıflandırması ve 

tanımlanması sırasıyla METLIN database, 

MATLAB2017a-PLSToolbox7.2 ve HMDB 

programları ile gerçekleştirildi  

Bulgular: Çalışmada toplam 203 m/z değeri saptandı 

ve bunların fold analiz sonuçları 1,5’den farklı olan 

(p< 0.01) 163 tane m/z değeri belirlendi. Tanımlanan 

metabolitlerden D,L-valin, glisin, lösin, D,L-izolösin, 

L-sistein, süksinik asit, üre ve kreatinin STEMI 

grubuna göre NSTEMI grubunda azaldığı tespit 

edildi.  

Sonuçlar: Bu çalışmada tanımlanan metabolitler 

STEMI ve NSTEMI tanılarının ayrımında iyi hedefler 

olabilir. Bu metabolitler TCA siklüsü ve amino asit 

metabolizmasındaki farklılıkların göstergesidir.  
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SS41  

Sıçanlarda Doksorubisin Kaynaklı 

Kardiyotoksisite Üzerine Edaravonun Koruyucu 

Etkisi  

 

Hatice Aygün1, Serdar Savaş Gül2  
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat  

 
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer 

Tıp Anabilim Dalı, Tokat   

 

Giriş ve Amaç: Doksorubisin, kemoterapide geniş 

kullanımı alanı olan antrasiklin grubu antineoplastik 

bir ilaçtır. Doksorubisinin kullanımını kısıtlayan en 

önemli yan etki doza bağımlı olarak ortaya çıkan 

kardiyotoksitedir. Çalışmamızda doksorubisine bağlı 

kardiyotoksisitesinin önlenmesinde edaravonun 

etkisini araştırdık.  

Yöntemler: Bütün deneysel prosedür Gazi Osman 

Paşa Üniversitesi Hayvan Etik Komitesi tarafından 

uygun bulundu (2018-HADYEK-08).Yirmi sekiz 

yetişkin erkek Wistar-Albino sıçan rasgele dört gruba 

ayrıldı; kontrol, doksorubisin, edaravon, edaravon + 

doksorubisin. Sıçanlarda kalp toksisitesi, 24 saat 

aralıkla beşinci günde, altıncı günde ve yedinci günde 

doksorubisin enjeksiyonu (kümülatif doz 18 mg/kg, 

intraperitoneal-i.p.) ile başlatıldı. Edaravon ile tedavi 

edilmiş doksorubisin uygulanmış gruba yedi gün süre 

ile edaravon (30 mg/kg, i.p.) ve beşinci, altıncı ve 

yedinci günde doksorubisin (kümülatif doz 18 mg/kg, 

i.p.) enjekte edildi. Sekizinci günde tüm gruplarda 

ağırlık elektrokardiyografi (EKG) ve biyokimyasal 

veriler incelendi.  

Bulgular: Tek yönlü ANOVA ve ardından Tukey 

post hoc testi kullanılarak çoklu karşılaştırmalar 

yapıldı. Doksorubisin uygulaması sonrası EKG 

değişiklikleri ST-segment yüksekliğinde, R-R 

intervalinde ve QT intervalinde artış ve P dalgasında, 

QRS kompleksinde ve R dalga amplitüdünde azalış 

saptandı (p<0,05). Ayrıca kardiyak enzim serum 

düzeylerinde kreatin kinaz, BUN ve kardiyak troponin 

T artış saptandı (p<0,05). Edaravon uygulaması 

ratlarda doksorubisine bağlı kardiyotoksisitenin tüm 

parametrelerini önlediği gösterilmiştir (p<0,05).  

Sonuç: Edaravon sıçanlarda doksorubisinin başlattığı 

kardiyotoksisiteye karşı önemli bir koruyucu etkiye 

sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

SS42  

Antrene Sıçanlarda 20-HETE’nin Direnç ve İletim 

Tipi Arterlerde Vasküler Tonusa Etkisi  

 

Seher Nasırcılar Ülker, Ümit Kemal Şentürk 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Düzenli fiziksel aktiviteler, birçok 

vazoaktif madde aracılığıyla dinlenim durumunda 

vasküler tonusu etkiler. Egzersize bağlı olarak, 

vazokonstriktör eikosanoid 20-HETE'nin 

vazoreaktivite üzerindeki değişikliklere etkisi 

bilinmemektedir. Bu çalışmada, 20-HETE’nin düzenli 

fiziksel aktiviteler sonucunda vasküler tonusa etkisi ve 

kan basıncına olası katkısını incelemeyi amaçladık.  

Yöntemler: Wistar sıçanlar 8 hafta süresince yüzme 

egzersizine tabi tutuldu. Kan basıncı karotid arterden 

ölçüldü. 20-HETE’nin torasik aorta ve gastrokinemius 

direnç arterlerinde vasküler tonusa doğrudan etkisi ve 

çeşitli vazokonstriktörlerin etkilerine katkısı organ 

banyosu ve miyografta değerlendirildi. Damarlarda 

20-HETE düzeyi ve 20-HETE üreten enzim 

CYP4A’nın ekspresyonu ölçüldü.  

Bulgular: Egzersiz sonucunda, 20-HETE’nin kan 

basıncının düzenlenmesindeki vazokonstriktör katkısı 

azaldı (p<0.01). Gastroknemius damarlarında 20-

HETE’nin vasküler tonusa olan katkısı hem doğrudan 

azaldı (p<0.001) hem de çeşitli vazokonstriktif 

ajanların yanıtlarının azalmasına neden oldu, bu etki 

torasik aortada gözlenmedi. CYP4A ekspresyonu ve 

20-HETE üretimi gastrokinemius damarlarında azaldı 

(p<0.05).  

Sonuç: Egzersize bağlı olarak, 20-HETE’nin kan 

basıncı düzenlenmesindeki etkisi ve gastrokinemius 

damarlarında vasküler tonusa vazokonstriktif katkısı 

azalmaktadır ve bu etkiler CYP4A protein 

miktarındaki düşüşle ilişkilidir. *Bu çalışma Akdeniz 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi (proje numarası: TDK-2015-

311) ve TÜBİTAK (proje numarası: 115S001) 

tarafından desteklenmiştir. 
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Spor Yapan Ampute Bireylerde Fiziksel 

Kondisyon ve İzokinetik Test Parametrelerinin 

Değerlendirilmesi  

 

Funda Arıkan Aküzüm, Safinaz Albayrak Yıldız, 

Sertaç Yakal, Türker Şahinkaya 

 
1 İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği 

Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Ampütasyonda fonksiyonel durum ve 

günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmektedir. 

Bu çalışmayı sporun amputasyon üzerindeki 

fizyolojik etkilerini belirlemek için planladık.  

Yöntemler: Çalışmamız İstanbul Tıp Fakültesi Yerel 

Etik Kurul’un 27/10/2017 gün ve 17 sayılı 

toplantısında onaylandı onaylandı. 36 erkek ampute 

futbolcunun (ortalama yaş = 29,25±6,3 yıl) vücut yağ 

ölçümü, tek ayak üzerinde denge değerlendirmesi, 

izokinetik gövde kas gücü ve dayanıklılığı ölçümü, 

solunum fonksiyon testi ve metabolik ölçümleri 

yapıldı.  

Bulgular: Vücut yağ yüzdesi 10.54±4.9, 60 derece/sn 

hızda gövde fleksor kas gücü 275.09±58.4, ekstansor 

kas gücü 234.6±51.8, 90 derece/sn hızda fleksor kas 

gücü 271.43±54.14 ve ekstansor kas gücü 

206.29±56.8, tek ayak üzerinde denge overall 

0.87±0.28, anterior-posterior 0.57±0.25, medial-

lateral 0.52±0.21. FEV1 %98.2±12.13, FVC 

%92.63±12.13, FEV1/FVC 108.4±7.2, istirahat kalp 

hızı (KH) 79.37±15.26/dk, maksimum KH 

166.15±25.3/dk, toparlanma KH 107.3±19.13, 

hedeflenen %KH 86±11.86, VO2max 30.96±11.05 

ml/kg/dk bulundu.  

Sonuç: Bu çalışmada ampute futbolcuların vücut 

kompozisyonları, aerobik, anaerobik kapasiteleri ve 

kas gücü parametreleri kapsamlı olarak incelenmiştir. 

Katılımcı sayısının daha yüksek olduğu çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS44  

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Fiziksel Aktivite, Bel / 

Kalça Oranı ve Kan Parametreleri  

 

Fatma Çalışkan Tapsız1, Asuman Gölgeli2  

 
1Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Niğde                                                      
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Giriş ve Amaç: Fiziksel olarak daha aktif diyabet 

hastalarının kan şekerlerinin daha regüle olduğu 

gözlemlenmiş, fiziksel aktivite ve diyabet arasında 

ilişki olabileceği düşünülmüş, fiziksel aktivite 

düzeyinin diyabet hastalarında etkinliğinin 

araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmaya etik kurul onayıyla (ERÜ-

KAEK: 2017/219) Niğde Ömer Halisdemir dahiliye 

polikliniğine başvuran 1-5 yıl arasında diyabet tanısı 

olan, insülin kullanmayan tip2 diyabet hastaları dahil 

edildi. Bireylerin genel özellikleri ve fiziksel aktivite 

düzeyi yüz yüze görüşme yöntemi ile kaydedildi, total 

metabolik eşdeğerlik (MET-dakika/hafta değeri) 

hesaplandı, açlık kan glikozu (AKG) ve HbA1c 

düzeyleri ölçüldü. İstatistiksel analizler kolmogrov 

smirnov, tek yönlü varyans analizi, kikare testleri ile 

yapıldı.  

Bulgular: 54’ ü kadın, 46’sı erkek olan toplam 100 

katılımcının; %40 ’ı inaktif, %29’ u orta derecede 

aktif, %31’i yeterli aktiviteye sahiptir. Yeterli 

aktiviteye sahip bireylerin AKG ve HbA1c değerleri 

inaktif bireylere göre daha düşüktür (p<0.05). 

Erkeklerin %82,6’sının, kadınların %74,1’inin 

bel/kalça oranları riskli grupta yer almaktadır. 

Bel/kalça oranlarına göre riskli grupta bulunan 

bireylerin AKG ve HbA1c değerleri risksiz grupta 

bulunan bireylerin değerlerinden daha yüksektir 

(p<0,01).  

Sonuç: Toplam MET-dk/hafta değerleri daha yüksek 

bireylerin diğerlerine göre AKG ve HBA1c değerinin 

anlamlı derecede daha düşük olması tip2 diyabetli 

bireylerde fiziksel aktivitenin önemli olduğunu 

göstermektedir. Erciyes Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından 

desteklenmiştir (TYL-2017-2441). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

01 – 04 Kasım 2018 Antalya                                                               

 

45 
 

SS45  

Astım Hastalarında Orta Şiddette Alt veya Üst 

Ekstremite Direnç Egzersizlerinin Akciğer 

İşlevleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi  

 

Hacı Osman Ünal1, Fadıl Ozyener1, Funda Coşkun2, 

Aslı Görek Dilektaşlı2  

 
1 Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 

Bilim Dalı, Bursa  
2 Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa   

 

Giriş ve Amaç: Astım hastalarında görülen nefes 

darlığı, öksürük, balgam vb gibi semptomlar günlük 

yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. 30 dakikanın 

üzerindeki egzersiz programları hastalarda kas ağrısı, 

yorgunluk gibi problemler yaratabilmektedir. Bu 

çalışmada ortalama 15-20 dk süren, gün içinde 

bölünebilen, orta şiddette alt veya üst ekstremite 

direnç egzersizlerinin akciğer işlevleri ve yaşam 

kalitesi üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.  

Yöntemler: Astım hastası 6 kadın 4 erkek toplam 10 

birey gönüllü oldu. Bireylerin sırasıyla yaş, boy, kilo 

ve vücut kitle indeksi ortalaması 50.20±8.69 yıl, 

1.64±0.08 m, 78.10±19.50 kg 28.88±7.04 kg/m2 idi. 

Alt veya üst ekstremite egzersizleri randomize olarak 

dağıtıldı ve uygulamalı olarak gösterildi. Günde 1-3 

set, haftada en az 3 gün, 3 ay boyunca ev egzersiz 

programı verildi. Öncesi ve sonrasında solunum 

fonksiyon testleri (spirometrinin adı) ve St. George’s 

solunum anketi yapıldı.  

Bulgular: Egzersiz öncesi ve sonrası FEV1, FVC, 

FEV1/FVC, PEF, MEF, MEF75, MEF50, MEF25-75 

p değerleri, ortalama ve standart sapma sırasıyla 

(FEV1: p=0.09, 2.88±0.45; FVC: p= 0.34, 3.47±0.64 

FEV1/FVC: p=0.15, 79.40±2.50 PEF: p=0.10, 

7.16±1.00 MEF: p=0.10, 6.29±0.90 MEF75: p=1.00, 

4.14±0.31 MEF50: p=0.71, 1.70±0.16 MEF25-75: 

p=0.06, 3.49±0.21). Egzersiz öncesi solunum anketi 

skoru (p=0.05, 36.10±3.78).  

Sonuç: Akciğer işlevleri üzerine egzersizler anlamlı 

bir farklılık oluşturmamasına karşın yaşam kalitesi 

üzerine olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS46  

Sporcu ve Sedanter Bireylerde Fat Max Aralığında 

Tespit Edilmiş Yağ Oksidasyonlarının 

Karşılaştırılması  

 

Çiğdem Özdemir1, Kerem T. Özgünen1, Özgür 

Günaştı1, Selcen Korkmaz Eryılmaz2, Abdullah 

Kılcı2, C. Çağlar Bıldırcın2, S.Sadi Kurdak1  

 
1 Çukurova Ünivesitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. 

Adana,                                         
2 Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Adana  

 

Giriş ve Amaç: Rekreasyonel düzeyde spor yapan ve 

sedanter bireylerin, kardiyopulmoner egzersiz 

testleriyle, en yüksek yağ oksidasyonu (Fatmax) 

aralıkları tespit edilerek, vermiş oldukları metabolik 

cevapların karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmaya, yaşları 22.7 ± 0.6 yıl ve 

BMI’leri 25.6 ± 1.0 (kg/m2) olan 11 sedanter ile 

yaşları 21.9± 0.6 yıl ve BMI’leri 23.7 ± 0.6 olan 13 

sporcu erkek katıldı. Çalışmaya etik kurul onayı 

alınarak başlandı. Metabolik yanıtlar indirekt 

kalorimetre ile koşu bandında şiddeti kademeli olarak 

artan test protokolleri kullanılarak ölçüldü. Verilerin 

dağılımı, Shapiro-Wilk testiyle değerlendirilmiş, 

dağılımlarına göre bağımsız gruplarda t-testi veya 

Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Değerler 

ortalama ± SE olarak sunulmuştur.  

Bulgular: Grupların fatmax aralıklarında tespit 

edilmiş olan, yağ oksidasyonları, nabız ve solunum 

katsayısı (RQ) değerleri, oksijen kullanımları ile % 

yağ ve % karbonhidrat kullanımları arasında bir 

farklılık bulunmamıştır. Anlamlı farklılık sadece pik 

oksijen kullanımları (p<0.001) ve fatmaxın elde 

edildiği yürüme hızlarında (p<0.01) tespit edilmiştir.  

Sonuç: Sporcuların yüksek pikVO2 değerlerine 

rağmen daha yüksek hızlarda sedanter bireylerle 

yaklaşık aynı seviyede yağ oksidasyonuna sahip 

oldukları tespit edilmiştir. Bu düzeydeki sporcuların 

daha yüksek aerobik kapasiteye sahip olmaları 

nedeniyle yağları daha fazla okside edebilmeleri 

beklense de çalışmanın sonucu sporcularda yağ 

oksidasyonunun gerçekleşebilmesi için ihtiyaç 

duyulan bir ya da birkaç basamağın yeterince “uyum” 

sağlamamış olabileceğini düşündürmektedir. 
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Yeni Bir İnsan-Makine Arayüzü: Hall Etkisi 

Sensörleri ile Protez Parmakların Kontrolü 

 

Ethem Gelir1, Mehmet Can Şen2 

 

1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

 

Giriş ve Amaç: Ticari olarak satılan mekatronik 

protezlerin hemen tamamı elektromyografi sinyalleri 

ile kontrol edilmektedir. Ancak elektrotların zamanla 

kayması ve terleme ile iletkenliğin değişmesi gibi 

problemler mekatronik el protezinin kontrolünde daha 

sağlam metotlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Önerdiğimiz projenin amacı el protezinin Hall etkisi 

ile kontrol edilerek terleme, elektrotun kayması vs. 

gibi etmenlerden etkilenmeyen daha güçlü bir kontrol 

sisteminin geliştirilmesidir  

Yöntemler: İnsan sağ elinin anatomik özelliklerine 

göre tahtadan yapılmış maket elin parmaklarını 

kontrol eden kasların tendonunu temsil eden maket 

parçalarına 3x2 mm boyutlarında silindirik 

neodymium mıknatıslar yerleştirildi. Maket elin 

üzerine yerleştirdiğimiz el protezinin algılayıcı 

parçasını temsil eden katmana ise her bir parmaktaki 

maket tendonlara yerleştirilmiş mıknatısların üzerine 

gelecek şekilde Hall etkisi sensörleri yerleştirildi. 

Manyetik alan içerisinde bulunan bir iletken boyunca 

gerilim oluşması (Hall gerilimi) olayına Hall etkisi 

denilmektedir. Maketteki her bir parmaktan gelen Hall 

etkisi verileri Atmega32u4 mikrodenetleyicisinde 

işlendikten sonra protez elin parmaklarını kontrol 

eden 5 ayrı servo motoru kontrol etmek için kullanıldı.  

Bulgular: Önerdiğimiz metod, maket ile protez el 

arasında mükemmel bir bağlantı kurdu ve daha önceki 

kontrol metotlarından daha hassas bir kontrol sağladı.  

Sonuç: Önerdiğimiz kontrol metodu ile küçük, 

taşınabilir ve yüksek derecede hassas mekatronik 

protezler yapmak mümkündür. Bildiğimiz kadarıyla 

önerdiğimiz Hall etkisi ile kontrol yöntemi 

literatürdeki ilk çalışmadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS48  

Mesleki Gaz Maruziyeti Nedeni ile Solunum 

Fonksiyonlarında Görülen Değişimlerin 

Öngörülmesinde Cc16 Proteininin Değeri  

 

Ayse Meltem Sevgili1, Selda Ertac-Serdar2, Selcuk 

Atalay3, Gülriz Erişgen1  

 
1 TOBB ETÜ, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 

Ankara                                        
2 TOBB ETÜ, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 

Dalı, Ankara                                              
3 FNSS Sağlık birimi, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Kimyasallara maruziyet nedeni ile 

gelişen solunum yolu hastalıklarının semptomları, 

çalışan ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra bile 

düzelmeyebilir. Erken tanı konulabilmesi için 

biyolojik belirteçlerle ilgili araştırmalar gereklidir. Biz 

bu çalışmada solunumsal epitelin geçirgenliğinin 

belirteci olduğu kabul edilen CC16 düzeyinin mesleki 

maruziyete bağlı solunum yolu hastalıkları için 

prediktif değerini belirlemeyi amaçladık.  

Yöntemler: Çalışma zırhlı araç üretim tesisinde 

gerçekleştirildi. Çalışmanın başında çalışanların 

CC16 ve TNFα seviyeleri belirlendi ve iki yıl boyunca 

43 gönüllünün (31-60 yaş, erkek) solunum 

parametreleri, hippurik asit ve fenol düzeyleri takip 

edildi. STAT/Statistic programı kullanılarak, nedensel 

ilişkiler doğrusal regresyon analizi ile, 2016 ve 2018 

arasındaki farklar ise Wilcoxon eşleştirilmiş dizi testi 

ile değerlendirildi. Proje, Ankara Üniversitesi 

Kurumsal Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 

onaylandı.  

Bulgular: Gönüllüler; CC16 düzeylerine göre düşük, 

normal ve yüksek olmak üzere üç gruba ayrıldı. 

Çalışma sürecinde düşük ve normal CC16 seviyesine 

sahip grupların sadece FEV1 ve MEF25-75 

(p=0,0001) değerleri istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde azalırken, yüksek CC16 seviyesi grubunda 

PEF (p=0,019) değerleri de anlamlı düzeyde düştü. 

Bizim sonuçlarımız CC16 seviyeleri ve kimyasal 

maruziyet arasında herhangi bir nedensel ilişki ortaya 

koymadı.  

Sonuç: Bu çalışmanın temel sonucu kimyasal maruz 

kalan işçilerde önemli solunum fonksiyon 

değişikliklerinin beklenebileceğini göstermektedir. 

Ayrıca yüksek CC16 seviyeleri solunum 

fonksiyonlarının kötüleşmesini öngörebilir. 
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Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Uygulanan 

Sıçanlarda Karvakrolün Eritrosit 

Deformabilitesine Etkisi  

 

Faruk Metin Çomu1 Abdullah Özer2 Barış Mardin2 

Mustafa Arslan3 Ayşegül Küçük4 

 
1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kırıkkale              
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 

Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara        
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara  
4 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya  

 

Giriş ve Amaç: Karvakrolün anti-oksidan, anti-

inflamatuar, anti-apoptotik etkileri mevcuttur. Bu 

sebeple alt ekstremite İR yapılan sıçanlarda 

Karvakrolün eritrosit deformabilitesi üzerine etkilerini 

araştırmayı amaçladık.  

Yöntemler: Etik kurul onayı alındıktan sonra 

ağırlıkları 200-250 gr arasında değişen 18 adet, erkek 

Wistar cinsi albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar her 

grupta 6 tane olmak üzere, rastgele 3 gruba ayrıldı 

(Kontrol, İskemi-reperfüzyon (İR), İR-Karvakrol (100 

mg.kg-1)). Karvakrol işlemden 30 dk önce 

intraperitoneal olarak uygulandı. İR gruplarında 

infrarenal abdominal aorta, atravmatik mikrovasküler 

klemp konuldu. Atmış dakika sonra klemp kaldırıldı 

ve 60 dakika süreyle reperfüzyon sağlandı. 

Deformabilite ölçümleri fosfatla tamponlanmış serum 

fizyolojik içerisindeki eritrosit süspansiyonlarında 

yapıldı. Eritrosit deformabilitesi ölçümü için sabit 

akımlı filtrometre sistemi kullanıldı (MP30 veri 

sistemi) ve rölatif resiztans hesaplandı. Bağımsız 

gruplarda Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi. 

Farklılık olması durumunda gruplar arası Mann-

Whitney U testi ile karşılaştırılma yapıldı.  

Bulgular: İskemi reperfüzyonun kontrol grubuna 

göre rölatif rezistansı arttırdığı bulundu (p<0.0001). 

İR ve İRK gruplarında kontrol grubuna göre eritrosit 

deformabilite indeksi anlamlı olarak yüksek tespit 

edildi (p<0.0001, p=0.002, sırasıyla). Karvakrol 

uygulaması İR grubuna göre eritrosit deformabilite 

indeksini anlamlı olarak düşürdüğü tespit edildi 

(p=0.017).  

Sonuç: Karvakrol uygulamasının, İR oluşturulan 

sıçanlarda bozulan eritrosit deformabilitesini kısmen 

düzelttiğini tespit ettik. Çalışmada ulaştığımız 

bulgular, başka çalışmalarla desteklendiğinde 

karvakrolün İR hasarındaki protektif etkilerinin 

ayrıntılı olarak gösterileceği ve kullanım 

endikasyonlarının genişleyeceği kanaatindeyiz. 

 

SS50  

Rho/Rho Kinaz İnhibisyonunun Eritrosit eNOS 

Enzim Aktivitesine Etkisi  

 

Pınar Ülker1, Nur Özen1, Günel Abdullayeva1, Sadi 

Köksoy2, Filiz Basralı1  

 
1 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya                         
2 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Eritrositler bazal koşullarda sürekli 

olarak NO(nitrik oksit) üretimi yaparak, dolaşımdaki 

NO havuzuna katkı sağlamaktadır ve bu sayede 

fizyolojik kan akımının düzenlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Endotelyal NO üretiminin 

düzenleyicilerinden biri de Rho kinaz(ROCK) 

enzimidir. Ancak bu yolağın eritrositlerdeki nitrik 

oksit üretimine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. 

Bu çalışmanın amacı, eritrositlerdeki NO üretiminde 

Rho/ROCK yolağının olası rolünü incelemektir.  

Yöntemler: Sağlıklı gönüllülerden eritrosit paketleri 

izole edilmiştir. Protokoller Akdeniz Üniversitesi 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 

onaylanmıştır (24.02.2016/150). Hematokrit %0,1 

olacak şekilde Hepes solüsyonu içerisinde 

süspansiyon haline getirilmiştir. NOS ve PI3K/AKT 

inhibitörleri varlığında ve yokluğunda, ROCK 

inhibitörü fasudile karşı oluşan; intrasellüler  NO ve 

Ca+2 seviyeleri ve endotelyal nitrik oksit sentaz 

(eNOS) aktivasyon yanıtları akış sitometrisi ile 

ölçülmüştür. Sonuçların değerlendirilmesinde 

Student-t testi kullanılmış, P<0.05 ve altındaki 

değerler istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir.  

Bulgular: Fasudil, intrasellüler NO’yu arttırmıştır ve 

eNOS inhibisyonu bu artışı inhibe etmiştir 

(p<0.05;p<0.05). Ayrıca fasudil, Ca+2 ve fosforile 

eNOS(peNOS) seviyelerini de arttırmıştır 

(p<0.01;p<0.05). Bununla birlikte PI3K 

inhibisyonunun, intrasellüler NO ve peNOS seviyeleri 

üzerine etkisi olmamıştır.  

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, eritrositlerde Rho/Rho 

kinaz yolağı inhibisyonunun hem intrasellüler Ca+2 

hem de eNOS fosforilasyonu artışı üzerinden NO 

üretimini arttırdığını göstermektedir. Bu çalışma 

TUBİTAK tarafından desteklenmiştir(Proje 

No:116S271).  
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Deneysel Endotoksemi Modelinde Askorbik Asidin 

Böbrek Üzerindeki Etkileri 

 

Aslı Kandil1, Tuğba Kaşkavalcı1, Ayşegül Kapucu1, 

Huri Bulut2, Cihan Demirci Tansel1  

 
1 İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü, İstanbul                                                    2 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul. 

 

Giriş ve Amaç: Renin-angiotensin sistemi (RAS), 

fizyolojik ve patofizyolojik olaylarda önemli role 

sahiptir. Bu çalışmada, lipopolisakkarit (LPS) 

uygulanarak oluşturulan deneysel endotoksemi 

modelinde askorbik asit (AA)’in RAS üzerindeki 

etkileri araştırılmıştır.  

Yöntemler: Yirmi dört adet erkek Wistar albino 

sıçan, kontrol, LPS (2 mg/kg, intravenöz (iv)), 

LPS+AA (LPS uygulandıktan bir saat sonra 100 

mg/kg AA, iv) ve AA (100 mg/kg, iv) olarak 4 gruba 

ayrıldı. Hayvanların ortalama arteriyal basınç 

(OAB)’ları ölçüldü. Kan ve böbrek örneklerinde 

renin, angiotensin (Ang)II, konneksin Cx40 ve Cx43 

düzeyleri belirlendi. İstatistiksel anlamlılık tek yönlü 

ve çift yönlü ANOVA ardından Tukey veya 

Bonferroni testleri kullanılarak belirlendi. Bu çalışma, 

İ.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından 

onaylanmıştır.  

Bulgular: LPS grubunda OAB’nin azaldığı, AA 

uygulamasının değişikliğe neden olmadığı tespit 

edildi. LPS grubunda, renin (p<0,001) ve AngII 

(p<0,001)’nin arttığı, Cx40 ve Cx43’ün kontrole 

benzer olduğu belirlendi. LPS+AA grubunda, 

plazmada ve dokuda renin (p<0,001; p<0,01) ve AngII 

(p<0,001; p<0,01)’in azaldığı, Cx40 ve Cx43’ün 

değişmediği tespit edildi.  

Sonuç: Bu sonuçlar, AA’nin LPS ile azalan OAB’ı 

değiştirmediğini, ancak RAS’nde bir rolünün 

olabileceğini işaret etmektedir. Bu çalışma, İ.Ü. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenmiştir. Proje numarası:43412. 
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Streptozotosinle Diyabet Oluşturulan Prepubertal 

Sıçanlarda Noopeptin Göz ve Böbrek Üzerine 

Etkileri  

 

Perihan Gürbüz1, Halil Düzova1, Cemile Ceren Gül2, 

Aslı Çetin Taşlıdere2 

 
1 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Malatya  
2 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya 

 

Giriş ve Amaç: Diyabetes Mellitus (DM)’un kronik 

komplikasyonları arasında retinopati ve nefropati 

bulunmaktadır. Puberte DM açısından riskli bir 

süreçtir. Noopeptin anti-diyabetik özellikleri olduğu 

gösterilmiştir. Prepubertal DM sıçanlarda noopeptin 

göz ve böbrekteki etkilerini araştırdık.  

Yöntenler: İnönü Üniversitesi DHEK’ten alınan 

izinle; 28 günlük, 60 adet, erkek Sprague Dawley 

sıçan randomize olarak 6 gruba bölündü. i) Kontrol, ii) 

DM Kontrol, iii) Noopept Kontrol, iv) DM+Noopept, 

v) DM+Insülin, vi) DM+İnsulin+Noopept. Postnatal 

28. gün 50 mg/kg Streptozosin uygulanarak diyabet 

oluşturuldu. Gerekli gruplarda 14 gün boyunca 

intraperitoneal 0,5 mg/kg noopept, 1 ünite insulin 

uygulaması yapıldı. Alınan göz ve böbrek dokuları 

histolojik olarak değerlendirildi. Verilerin 

değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi 

kullanıldı, p˂0.0001 istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi.  

Bulgular: Gözün retina ve kornea tabakaları 

değerlendirildi. Diyabetin retinada; retina tabakası 

bozukluğu, kalınlık artışı ve vasküler konjesyona, 

korneada; vakualizasyon, vasküler konjesyon, ödem 

ve epiteliyal organizasyon bozukluğuna neden olduğu 

tespit edildi. Diyabetin böbrekte; hemoraji, 

vakuolizasyon, hücre infiltrasyonu, tübül epitelinde 

dökülme, glomerüler bozukluk, tübüler kast birikimi 

ve nekroza neden olduğu tespit edildi. Göz ve 

böbrekteki bozuklukların özellikle noopept&insülinin 

beraber kullanıldığı grupta daha çok olmak üzere 

tedavi alan gruplarda azaldığı saptandı.  

Sonuç: Noopeptin diyabetik göz ve böbrek 

bozukluklarında önleyici etkisi bulunmaktadır. Bu 

çalışma TÜBİTAK (215S629) tarafından 

desteklenmiştir.  
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Radyofrekans-Elektromanyetik Alana Maruz 

Kalan Sıçan Beyninde Histopatolojik ve MAPKs’ 

ların Hipokampal Düzeylere Teratojenik Etkileri  

 

Fazile Cantürk Tan1 , Gözde Özge Önder2 , Burak 

Tan3 , Yasin Karamazı1 , Arzu Hanım Yay2 , 

Süleyman Daşdağ4 , Betül Yalçın5  

 
1 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 
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3 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
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4 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul          
5 Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman  

 

Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı, 2450 MHz 

radyofrekans-elektromanyetik alana maruziyetin; dişi 

sıçan beyninde histopatolojik değişiklikler ve erkek 

sıçanda MAPKs (Mitojen aktive olmuş protein kinaz) 

proteinlerin hipokampal seviyede etkilerini 

araştırmaktır.  

Yöntemler: Çalışmada 12 Wistar Albino dişi sıçan ve 

4 erkek sıçan kullanıldı. 1 erkek ve 3 dişi sıçandan 

oluşan kontrol ve üç maruziyet grubuna bölündü. 

Maruziyet grubuna 2450 MHz EMA uygulandı. 

Kontrol maruz kalmadı, 1.grup erkek sıçan maruz 

kaldı fakat dişi sıçan maruz kalmadı, 2. grup hem 

erkek hem dişi sıçan maruz kaldı. 3. grup erkek sıçan 

maruz kalmadı dişi sıçan maruz kaldı. RF uygulaması 

30 gün süreyle her gün 12 saatti.30 günün sonunda 

tüm gruplar döllendirildi. Dişi sıçanların beyinleri 

histopatolojik değerlendirme için %10’luk 

formaldehit içine alındı. Erkek sıçanlarda seçilen 

kinazların hipokampal seviyeleri Western Blot tekniği 

kullanılarak ölçüldü. Grupların karşılaştırılmasında 

non-parametrik t-test kullanıldı. P˂0.05 kaydadeğer 

düşünüldü.  

Bulgular: pERK düzeyinde kontrol ve maruziyet 

grupları arasında kayda değer bir fark vardı (p˂0,05). 

Kontrol gruplarına ait beyin dokusunun histolojik 

görünümü normaldi. EMA’ ya maruz kalan erişkin 

dişi beyin dokusunda, kontrole göre özellikle 1. ve 2. 

gruplarda vasküler dilatasyon alanları ve bazı 

bölgelerde kortekste hücresel yerleşim düzensizdi.  

Sonuç: Bu sonuçlar, EMA maruziyet sonrası artmış 

pERK ekspresyonunun öğrenme ve hafıza eksikliğine 

yol açabileceğini göstermektedir. Ayrıca EMA 

yetişkin beynine zarar verebilir. Çalışma ERUBAP 

tarafından Proje numarası:TCD-2017-7275 

desteklenmiştir. 

 

SS54  

Sirt2 İnhibisyonunun Yaşlanmada Nöroprotektif 

Etkisi  

 

Arzu Keskin Aktan1, K. Gonca Akbulut2, Hakan 

Akbulut3  

 
1 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Kayseri                                      
2 Gazi Ünversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Ankara                                    
3 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji 

Bilim Dalı, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmadaki amacımız sirt2 

inhibitörü salermidin yaşlı beyindeki oksidatif stres 

düzeyine ve apoptotik aktiviteye etkisini araştırmaktır.  

Yöntemler: Toplam 24 adet Wistar cinsi erkek 

sıçanlar (gençler: 3 aylık, yaşlılar: 22 aylık) 

kullanılarak: Genç-Kontrol (n=6), Genç-Salermide 

(n=6), Yaşlı-Kontrol (n=6), Yaşlı-Salermide (n=6) 

grupları oluşturuldu. Kontrol (%4 DMSO-PBS) ve 

salermide (1mM salermide; 25 μl/100g bw) 

gruplarının intraperitoneal enjeksiyonları 21 gün 

boyunca sürdürüldü. Serebral korteks ve hipokampus 

dokularında sirt2, FoxO3a, Bcl-2, Bax ve Bim 

ekspresyonları Western blot yöntemi ile gösterildi. 

Sandviç ELISA yöntemiyle sirt2 ve FoxO3a için 

protein miktarı ölçümü yapıldı. Ayrıca total oksidan 

ve antioksidan seviye oranı ile oksidatif stres indeksi 

hesaplandı. İstatistiksel analiz için ANOVA, LSD ve 

Pearson r’si kullanıldı (p<0,05).  

Bulgular: Yaşlanma ile korteks ve hipokampusta 

sirt2, FoxO3a ve oksidatif stres indeksinin arttığı, Bcl-

2, Bcl-2/Bax oranı ve antioksidan kapasitenin azaldığı 

bulundu. Ayrıca yaşlanma ile kortekste Bim, 

hipokampusta Bax artışı izlendi. Yaşlı sıçanlarda 

salermide uygulaması ise sirt2’ nin yanı sıra FoxO3a’ 

yı, oksidatif stresi ve apoptozu baskılamada etkili 

bulundu (p<0,05).  

Sonuç: Sirt2 inhibisyonu, yaşlanan beyni oksidatif 

hasara karşı korumada ve nöral kayıpları önlemede 

etkili olabilir. Bu çalışma GÜ-BAP (01/2016-05) ve 

TÜBİTAK (216S258) tarafından desteklenmiştir.  
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PS001  

Sepsis Oluşturulan Sıçanlarda Melatonin’in 

Matriks Metalloproteinazlar (MMP), Matriks 

Metalloproteinaz Doku İnhibitörleri ve 

İnflamatuvar Parametreler Üzerine Etkileri  

 

Elif Özkök1, Hatice Yorulmaz2, Gülten Ateş Uluçay3, 

Vakur Olgaç4, Şule Tamer5  

 
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp 

Araştırma Enstitüsü, Nörobilim Anabilim Dalı, 

İstanbul  
2Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, İstanbul  
3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                                              
4İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Patoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda Lipopolisakkarid 

(LPS) ile sepsis oluşturulmuş sıçanlarda Melatonin’in 

karaciğer dokusunda Matriks Metalloproteinazlar 

(MMP) ve doku inhibitörleri ile inflamatuvar 

parametreler üzerindeki etkilerini incelemeyi 

amaçladık.  

Yöntem: Çalışmamız için İstanbul Üniversitesi 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan etik onay 

alınmıştır. Erkek Wistar albino (n=24) sıçanları; 

kontrol, LPS, Melatonin, Melatonin+LPS (M+L) 

olmak üzere 4 gruba ayırdık. Melatonin (10 mg/kg 

i.p.) LPS verilmesinden 30 dk. önce, 2. ve 4. saat 

olmak üzere 3 doz uygulandı. Sıçanlar dekapite 

edilmeden 6 saat önce LPS (10 mg/kg i.p.) uygulandı, 

alınan karaciğer dokularında TNF-α, IL-10, MMP-2, 

MMP-9, TIMP-1, YKL-40 ve MPO 

immünohistokimyasal yöntemle incelendi. Boyama 

yoğunlukları puanlama üzerinden; 1-negatif, 2-zayıf, 

3-orta, 4-yoğun şeklinde skorlandı.  

Bulgular: TNF-α, IL-10, MMP-2, MMP-9, TIMP-1, 

YKL-40 ve MPO immünohistokimyasal 

incelemelerinde kontrol ve melatonin gruplarında 

tutulum görülmedi. LPS grubunda TIMP-1, IL-

10,YKL-40 ve MPO orta derecede, TNF-α, MMP-2, 

MMP-9 yoğun tutulum; M+L grubunda, TIMP-1, IL-

10, MMP-2, MMP-9 boyamalarında hafif tutulum 

görüldü.  

Sonuç: Melatonin uygulamasının sepsisli sıçanlarda 

matriks metalloproteinazların yıkım etkisini azalttığı, 

antinflamatuar aktiviteyi arttırdığı görülmüştür. 

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Birimi’nin 25047 no’lu projesi ile 

desteklenmiştir. 

PS002  

Sepsisin Akciğer Dokusuna Etkisi ve Agomelatinin 

Rolü  

 

Mustafa Saygın1, Önder Öztürk2, Özlem Özmen3 

 
1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Isparta 
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta                                                                                                                         
3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veterinerlik 

Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Burdur 

 

Giriş ve Amaç: Çalışmada, lipopolisakkarit ile 

oluşturulan sepsiste agomelatinin (sentetik melatonin 

analoğu) akciğer dokusu üzerindeki etkileri araştırıldı.  

Yöntemler: 24 adet dişi Wistar Albino sıçan rastgele 

3 gruba ayrıldı. Gruplar; kontrol, lipopolisakkarit 

(LPS) ve LPS+Agomelatin (Ago) olarak oluşturuldu. 

Kontrol grubuna, Ago ve LPS’ye eşdeğer hacimde 

salin solüsyonu uygulandı. LPS grubuna (5 mg/kg 

LPS, i.p.) tek ve LPS+Ago grubuna [(5mg/kg LPS, 

i.p.)+(20 mg/kg Agomelatin, oral)] tek doz verildi. 

Hayvanlar LPS uygulamasından 6 saat sonra sakrifiye 

edilerek akciğer dokusu histopatolojik ve 

immünohistokimyasal incelemeler için alındı. 

İstatistiksel analiz olarak ANOVA post hoc bonferroni 

testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Histopatolojik analizde, LPS grubunda 

kontrol grubuna göre akciğer dokusunda hiperemi, 

belirgin nötrofil infiltrasyonu, septal duvar 

kalınlaşması ve ödem, inflamasyon ve alveoler 

makrofaj anlamlı olarak arttı (p<0.05). 

LPS+Agomelatin grubunda histopatolojik bulguların 

LPS grubuna göre anlamlı olarak azaldığı tespit edildi 

(p<0.05). İmmünohistokimyasal incelemede LPS 

grubunda, Caspase-8, Haptoglobulin, IL-4, IL-10 ve 

SIRT-1 reaktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak arttı (p<0.001). LPS+Agomelatin grubunda bu 

markırların reaktiviteleri LPS grubuna göre anlamlı 

olarak azaldı (p<0.001).  

Sonuç: LPS ile oluştrulan sepsis modelinde 

agomelatin, histopatolojik ve enflamatuvar cevabı 

iyileştirdi. Agomelatin kullanımı endikasyonu ve 

sepsis olan hastalarda ek bir tedavi seçeneği olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Poster Sunumları 
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PS003  

Citalopram ve Thymoquinone’un, Depresif 

Sıçanların Testis Dokusunda Oksidan Stres 

Üzerine Etkisi  

 

Dilek Kuzay1 , Çiğdem Özer2 

 
1 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kırşehir 
2 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Depresyon önemli bir stres 

kaynağıdır ve stres üreme sistemi üzerinde olumsuz 

etkilere sahiptir. Çalışmada depresif sıçanların testis 

dokusunda citalopram ve thymoquinone’un oksidan 

stres üzerine etkisi araştırıldı. 

Yöntemler: Çalışmada 36 adet Wistar-Albino sıçan 6 

gruba ayrıldı. Kontrol 1(K1), Kontrol 2 (K2) , 

Reserpin (R), Reserpin+Citalopram (R+C), 

Reserpin+Thmoquinone (R+T), 

Reserpin+Citalopram+Thmoquinone (R+C+T). 

Depresyonu indüklemek için sıçanlara 14 gün 

boyunca intraperitoneal 0.2 mg/kg Reserpin verildi. 

Antioksidan olarak Reserpin enjeksiyonundan 30 dk 

önce oral gavaj ile 10 mg/kg Thmoquinone ve 10 

mg/kg Citalopram verildi. 14. günün sonunda intra 

muskuler (IM) Rompun (5mg/kg) + Ketamin 

(45mg/kg) anestezisi altında sıçanlar dekapite ile feda 

edildi. Testis dokusunda malondilaldehit (MDA), 

glutathione (GSH), total nitrik oksit (NOx) bakıldı. 

Sonuçlar One Way Anova Tukey testi ile 

karşılaştırıldı. p<0.05 olanlar anlamlı kabul edildi. 

Çalışma öncesi G.Ü.ET-16.02 kod numarası ile Etik 

Kurul onayı alındı. 

Bulgular: R grubunda doku MDA ve NOx 

düzeylerinde artış, GSH düzeylerinde ise azalma oldu 

(p<0.05). Citalopram ve Thymoquinone bozulan bu 

değerleri kontrol değerlerine yaklaştırdı (p<0.05). En 

belirgin değişiklik sırasıyla R+C+T, R+C ve R+T 

gruplarında görüldü  

Sonuç: Sıçanlarda Reserpin ile indüklenen depresyon, 

testis dokusunda oksidatif stresi arttırırken, 

antioksidan korumada azalmaya neden oldu. 

Citalopram ve Thymoquinone'nin birlikte veya ayrı 

ayrı uygulanması oksidatif stresi azaltırken, en 

belirgin etki Citalopram+Thymoquinone^nin birlikte 

tedavisinde kaydedildi. 

 

 

 

 

 

 

PS004  

Resveratrol’ ün Diyabetik Sıçanların Testis 

Dokusunda Oksidatif Stres Üzerine Etkisi  

 

Çiğdem Özer1, Çağrı Alp Düz1, Duygu Tozcu2, 

Burcu Sırmatel1 

 
1 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Ankara                     
2 Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Diyabete bağlı komplikasyonların 

oluşumunda oksidatif stresin rolü büyüktür. 

Resveratrol antioksidatif, antiinflamatuar, 

kardiyoprotektif, antikanser, nöroprotektif etkilere 

sahip doğal, biyolojik olarak aktif bir bileşiktir. 

Çalışmamızda Resveratrol’ün diyabetlik sıçan testis 

dokusunda oksidan ve antioksidan sistem üzerine olan 

etkilerini inceledik.  

Yöntemler: Wistar albino sıçanlar 4 gruba ayrıldı. 

1.Kontrol(K) 2. Resveratrol(R), 3.Diyabet(D) 

4.Diyabet+Resveratrol(D+R). Diyabet, 

intraperinoneal tek doz 0.1M (pH:4.5) sitrat 

tamponunda çözünmüş 65 mg/kg Streptozosin ile 

yapıldı. Kontrol ve Resveratrol gruplarına 

intraperitoneal tek doz sitrat tamponu uygulandı. 

Streptozotosin uygulamasından iki hafta sonra açlık 

kan şekeri 250 mg/dl olanlar diyabetik kabul edildi. 

RSV; 10 mg/kg/gün dozda, 8 hafta süreyle oral gavaj 

yoluyla verildi. .Kontrollere aynı süre ve yolla 0,1M 

etanol verildi. Sıçanlar Rompun+Ketamin (50+60-100 

mg/kg) anestezisi altında kalplerinden kan alınarak 

feda edildi. Dokuda oksidan stresin göstergesi 

(Malondialdehit/MDA) ve antioksidan 

(Glutatyon/GSH) düzeyleri ölçüldü. . 

Değerlendirmede OneWay Anova ve Tukey testleri 

kullanıldı p<0.05 değerleri anlamlı bulundu.  

Bulgular: Diyabet, testis dokusunda MDA 

düzeylerini arttırırken GSH düzeylerini düşürdü. RSV 

uygulaması ile artan MDA düzeylerinde azalma 

(p<0.01), azalan GSH düzeylerinde ise yükselme 

(p<0.01) görüldü. Kontrol ile RSV grubu arasında 

anlamlı bir fark gözlenmedi. 

Sonuçlar: Bulgularımız RSV’ün testis dokusunda 

diyabetin neden olduğu oksidatif hasar üzerine 

antioksidan etkilerinin olduğunu gösterdi. Yapılacak 

ileri çalışmalarla RSV’ ün diyabette yardımcı bir 

tedavi seçeneği olabileceğini düşünmekteyiz.  
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PS005  

Siklin Bağımlı Kinaz İnhibitörü R-547'nin 

Hepatoselüler Karsinomalı Hücre Ölümüne Etkisi  

 

Betül Hacıoğlu2, Gökhan Kuş1, Selda Kabadere3 

 
1Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık 

Programları Bölümü  
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Fizyoloji Ana Bilim Dalı  
3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fizyoloji Anabilim Dalı  

 

Giriş ve Amaç: Hepatoselüler karsinoma, hepatosit 

kökenlidir, kanser ilişkili ölümlerde 3. sırada yer alır. 

Siklin bağımlı kinazlar hücre döngüsü ve kontrol 

noktalarının düzenlenmesinde görevlidir(1,2). 

Çalışmamızda Siklin bağımlı kinaz inhibitörlerinden 

olan R-547'nin insan ve sıçan hepatoma karsinomalı 

hücreler HepG2 ve H-4-IIE'de hücre proliferasyonu ve 

apoptoz etkilerini belirlemeyi amaçladık.  

Yöntemler: İki hücre hattı 24 ve 48 saat boyunca 0,1, 

1, 10, 50, 100 µM dozlarda uygulandı. Hücre yaşam 

oranları MTT, apoptoz varlığı akım sitometriyle, 

istatistiksel analizler ise One WAY ANOVA ve 

Tukey'in çoklu karşılaştırma testiyle bulundu. Pozitif 

kontrol olarak Cisplatin kullanıldı. Deneyler 3'er kez 

tekrar edildi.  

Bulgular ve Sonuç: 24 saatte R-547 0,1, 1, 10, 50, 

100 µM dozlarda HepG2 hücrelerine uygulandı ve 

yaşayan hücre yüzde oranları 101, 94, 93, 89, 79 

(p<0.001) oldu. 48 saatte ise hücre yaşam yüzdeleri ise 

92, 101, 53.6 (p<0.01), 47.4 (p<0.001), 41 (p<0.001) 

oldu. Aynı dozlarla H-4-IIE’de24 saat için yüzdeler 

90, 80 (p<0.01), 63 (p<0.001), 47 (p<0.001) 43 

(p<0.001) iken 48 saat için 96, 85 (p<0.01), 46 

(p<0.001), 44 (p<0.001) 45 (p<0.01) oldu. 24 saatlik 

HepG2 sonuçları etkili olmadığından akım sitometri 

analizleri 24 saat boyunca 10 ve 25 µM dozlarda H-4-

IIE hücreleri ile yapıldı, erken apoptotik hücre oranları 

(kontrol %4,1) % 38 ve 45(p<0.05) oldu. R-547, hücre 

döngüsünü inhibe ederek H-4-IIE hücrelerinde 24 saat 

boyunca uygulandığında apoptozu uyarmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS006  

İndol ve İmidazol Hetero Yan Gruplarına Sahip 

Yeni Kalkon-Fosfazen Bileşiklerinin İn Vitro 

Olarak Sitoksik Aktivitelerinin Belirlenmesi  

 

Süleyman Sandal1, Suat Tekin1, Kenan Koran2, A. 

Orhan Görgülü2 

 

1 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Malatya 
2 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Elazığ 

 

Giriş ve Amaç: Fosfazen bileşkleri fosfor-nitrojen 

atomlarından oluşur ve sübstitiye gruplarına bağlı 

olarak antitümör, antibakteriyel ve antimikrobial gibi 

biyolojik etkiler gösterebilirler. Bu çalışmada, yan 

grup olarak indol ve imidazole hetero grupları içeren 

yeni kalkon-fosfazen bileşikleri elde edildi.  

Yöntemler: Birinci adımda; 1-(4-Hidroksifenil)-3-(1-

metil-1H-imidazole-2-il)prop-2-en-1-on (AF-1) and 

1-(4- Hidroksifenil)-3-(1H-indol-5-il)prop-2-en-1-on 

(AF-2) bileşikleri literatüre benzer bir prosedür ile 4-

hidroksiasetofenonun (AF) indol ve imidazolkarboks 

aldehitler ile sırasıyla reaksiyona sokularak elde 

edildi. İkinci adımda; AF-1 ve AF-2 bileşikleri 

hekzaklorosiklotrifosfazen (HCCP) ile etkileştirilerek 

full sübstitüe kalkon-fosfazen bileşikleri olan HCP-1 

ve HCP-2 bileşikleri sentezlendi. Bu bileşiklerin 

yapıları NMR spektroskopik metotları kullanılarak 

karakterize edildi. Üçüncü adımda; Yeni sentezlenen 

bu HCP-1 ve HCP-2 bileşiklerinin hücre canlılıkları 

over (A2780) ve prostat (PC-3) kanser hücre hatlarına 

karşı 1, 5, 25, 50 and 100 µM’lık dozlarda MTT assay 

metotu ile belirlendi.  

Bulgular: HCP-1 ve HCP-2 bileşiklerinin PC-3 ve 

A2780 kanser hücre hatlarına karşı etkili oldukları 

bulundu (p<0.05). Özellikle HCP-1 ve HCP-2 

bileşiklerinin bu kanser hücre hatlarındaki hücre 

canlılıkları 50 ve 100 µM’lık dozlarda oldukça fazla 

oranda azaldığı bulundu (p<0.05).  

Sonuç: Deney sonuçlarımız, bu yeni fosfazen 

bileşiklerinin A2780 ve PC-3 kanser hücre hatlarına 

karşı sitotoksik etkilerinin olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Koordinasyon Birimi TCD-2017-675 

nolu proje ile desteklenmiştir.  
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PS007  

Pterjiyum Hastalarında Artmış Sistemik 

Genotoksisite  

 

Sadettin Calıskan1, Emine Kılıc-Toprak1, Ibrahim 

Toprak2, Yasin Ozdemir1, Önder Demirtaş2, Fatih 

Altintaş1, Vural Kücükatay1  

 
1 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Ana Bilim Dalı, Denizli 
2 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli,  

 

Giriş ve Amaç: Pterjiyum, sık görülen benign 

proliferatif bir oküler yüzey hastalığıdır. Ultraviyole 

maruziyeti başta olmak üzere lokal faktörlerin 

pterjiyum gelişimine neden olduğu düşünülmektedir. 

Ancak, sistemik genotoksisite ve oksidatif stres 

parametreleriyle [total oksidan/antioksidan durumlar 

(TOS/TAS), oksidatif stres indeksi (OSI)] pterjiyum 

patogenezi arasındaki ilişki henüz araştırılmamıştır. 

Çalışmamızda, pterjiyumlu hastalarda sistemik DNA 

hasarı ve oksidatif stres parametrelerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmaya, 19 pterjiyum tanılı hasta ve 

yaş-cinsiyet uyumlu 23 sağlıklı kontrol dahil 

edilmiştir (59,7±12,1’e karşın 56,6±13,2 yıl, p=0,397; 

Kadın/Erkek: 8/11’e karşın 13/10, p=0,536). DNA 

hasarı, venöz kandan comet analiziyle 

değerlendirilmiştir. TOS/TAS ticari bir kitle 

ölçülmüş, OSI hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz için 

Mann-Whitney U testi kullanılmış ve etik kurul onayı 

(Haziran 2018/13) alınmıştır.  

Bulgular: Pterjiyumlu hastalarda, DNA hasar 

parametrelerinden, kuyruk uzunluğu (55,17±13,07’e 

karşın 38,22±15,09, p=0,001), kuyruk yoğunluğu 

(22,87±14,72’e karşın 12,03±9,40, p=0,003) ve 

kuyruk momenti (6,58±5,21’e karşın 2,99±3,59, 

p=0,001) sağlıklı kontrollere göre yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca, TAS (1,02±0,22’e karşın 

0,87±0,29, p=0,033) ve TOS (14,74±5,49’e karşın 

10,70±5,64, p=0,011) değerleri de pterjiyum 

hastalarında daha yüksek saptanmıştır.  

Sonuç: Pterjiyum patogenezi genel olarak lokal 

faktörler ile ilişkilendirilmesine karşın, bu çalışma 

pterjiyum gelişen hastalarda artmış sistemik 

genotoksisite varlığına ve sistemik oksidatif stres 

yüküne işaret etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

PS008  

Stres ve Serotonin Sisteminin Th Hücre Aktivitesi 

Üzerine Etkileri  

 

Ayse Meltem Sevgili1, Kutluhan Ertekin2 

 
1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara  
2 Ufuk Üniversitesi, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Günlük hayatın engellenemez bir 

parçası haline gelen stres türüne bağlı olarak immün 

sistem üzerinde değişken etkiler gösterir. Serotoninin 

hem stres cevabına katkıları hem de immün sistem 

üzerinde önemli etkileri vardır. Bunlara rağmen 

stresin neden olduğu immün değişikliklerde 

serotoninerjik sistemin etkisi ile ilgili literatürde bilgi 

açığı bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı akut stresin 

yardımcı T hücre aktivitesi üzerindeki etkilerinin 

serotoninerjik sistem ile ilişkisini araştırmaktır.  

Yöntemler: Sıçanlar (erkek, n=54) Kontrol (K), 

Metiyotepin (M), Ondansetron (O), Akut stres (AS), 

AS+M, AS+O şeklinde gruplara ayrılmıştır. Soğuk-

immobilizasyon yöntemi ile akut stres uygulaması 

sonrası tüm kanı alınan sıçanların kan sayımları 

yapılmış ve plazma serotonin, IL-6, IL-17 ve IL-25 

düzeyleri ELISA yöntemi ile tespit edilmiştir. STAT 

programı kullanılarak non-parametrik yöntemlerle 

istatistiksel değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma için 

etik kurul onayı Gazi Üniversitesi HADYEK’den 

alınmıştır.  

Bulgular: Akut stres lökosit sayısında (p=0,02) ve IL-

17 düzeyinde anlamlı (p=0,002) düşüşe neden 

olurken, IL-6 ve IL-25 düzeylerini değiştirmemiştir. 

Ondansetron ve metiyotepin IL-17 düzeyini 

düşürürken (p<0,05), akut stres altında sadece 

metiyotepin IL-17 düzeyinin yükselmesine (p=0,01) 

neden olmuştur.  

Sonuç: Lökosit sayısındaki düşüş stres protokolünün 

immün sistem üzerinde etkileri olduğunu 

göstermektedir. IL-17 düzeyinin metiyotepin ile 

kontrol düzeylerine dönmesi akut stres durumunda 

Th17 aktivitesinin baskılanmasında serotoninerjik 

sistemin 5HT-1A, 5HT-1B ve/veya 5HT-7 

reseptörleri üzerinden etkili olduğunu 

düşündürmektedir.  
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PS009  

Adropin ve Preptin, Prostat Kanserinde 

Prognostik Bir Belirteç ve Potansiyel Bir Terapötik 

Hedef Olabilir Mi?  

 

Ersen Eraslan1, Ömer Topdağı2, Ayhan Tanyeli3, 

Mustafa Can Güler3, Engin Şebin4, Saime Özbek 

Şebin3, Elif Polat5 

 
1 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat  
2 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye 

Anabilim Dalı, Erzurum                                               

3 Atatürk Universitesi,  Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum                                                                                                                                
4 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge 

Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum   
5 Atatürk Universitesi,  Tıp Fakültesi, Biyokimya 

Anabilim Dalı, Erzurum 

Giriş ve Amaç: Prostat kanseri (PCa), dünya 

genelinde erkekler arasında en sık rastlanan ikinci 

kanser ve kansere bağlı ölüm oranının altıncı en sık 

nedenidir. Obezitenin, cinsiyet hormonu 

salgılanmasını, adipokin sinyalizasyonunu ve 

oksidatif stresi içeren farklı biyolojik mekanizmalar 

yoluyla PCa'nın patogenezinde rol oynadığı öne 

sürülmüştür. Bu çalışmada beslenme davranışı, 

metabolizma ve inflamasyon sürecine katkıları 

bulunan Adropin (ADR) ve Preptin hormonlarının 

PCa ile ilişkisi araştırılmıştır.  

Yöntemler: Bu çalışma PCa tanısı almış ve kronik 

ilaç kullanımı olmayan 30’ar hastadan alınan venöz 

kanlar ile gerçekleştirilmiştir. Kanlardan 

biyokimyasal rutin parametreler ve PCa markerı olan 

Prostat spesifik antijen (PSA) ile ADR ve preptin 

hormonları ölçülmüştür. Karşılaştırmalı analizler tek 

yönlü varyans analizi ve student-T testi ile yapılmıştır 

(SPSS20 paket programı).  

Bulgular: Çalışmanın en önemli bulguları, PSA'nın 

kanser vakalarında artarken(p<0.001), bu artışa 

ADR’nin eşlik ettiği (p<0.001) ve Preptin (p<0,001) 

düzeylerinin azaldığıdır. Ayrıca total ve direkt 

bilirubin, C-reaktif-protein, Glikoz, Hemoglobin-

A1C, Laktat-dehidrogenaz, Gama-glutamil-

transferaz, Alkalin-fosfataz, Aspartat-amino-

transferaz, Gama-glutamil-transferaz, Alanin-

aminotransferaz, ürik asit, kreatinin ve internal 

normalize doku düzeyleri kanser vakalarında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmıştır.  

Sonuç: Prostat kanseri vakalarında ilk kez araştırılan 

Adropin ve Preptin hormonlarının bu vakalarda yeni 

bir biyomarker olarak kullanılabileceği kanısındayız.  

 

 

PS010  

İnsülin Benzeri Protein-3 ve Adropin 

Hepatoselüler Karsinomda Yeni Bir Belirteç 

Olabilir Mi?  

 

Ersen Eraslan1, Ömer Topdağı2, Ayhan Tanyeli3, 

Mustafa Can Güler3, Engin Şebin4, Saime Özbek 

Şebin3, Elif Polat5  

 
1 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat                                  
2 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye 

Anabilim Dalı, Erzurum                                         

3 Atatürk Universitesi,  Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum                           
4 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge 

Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum                                                                                                                                                                                                  

5 Atatürk Universitesi,  Tıp Fakültesi, Biyokimya 

Anabilim Dalı, Erzurum        

 

Giriş ve Amaç: Hepatoselüler karsinom (Karaciğer 

kanseri-HCC) en sık görülen altıncı kanser çeşididir 

ve kansere bağlı ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir 

ve dünya çapında yılda yaklaşık 700 000 ölümden 

sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışmada 

karaciğerde çeşitli alanlarda ekspresyonları 

belirlenmiş olan İnsülin Benzeri Protein-3 (INSL3) ve 

Adropin (ADR) peptitlerinin hepatoselüler karsinom 

ile ilişkisi ilk kez araştırılmıştır.  

Yöntemler: Bu çalışma HCC kanseri tanısı almış ve 

kronik ilaç kullanımı olmayan 30’ar hastanın venöz 

kanları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma gruplarına ait 

rutin biyokimyasal parametreler ile HCC tanısında 

kullanılan bir belirteç olan Alfa fetoprotein (AFP) ve 

INSL3 ile ADR düzeyleri ölçülmüştür. Karşılaştırmalı 

analizler tek yönlü varyans analizi ve student-T testi 

ile yapılmıştır (SPSS20 paket programı).  

Bulgular: Bu çalışmada elde edilen en önemli 

bulgular, ADR artışı(p<0,006) ve INSL3(p<0.001) 

düzeyindeki azalmanın eşlik ettiği kanser vakalarında 

AFP'deki artıştı(p <0,001).  

Sonuç: HCC hastalarında ilk kez çalışılan INSL3 ve 

ADR hormon düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu 

iki hormonun da HCC vakalarında yeni bir belirteç 

olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.  
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PS011  

ADRP Hormonu, Meme Kanserinde Yeni Bir 

Belirteç Olabilir Mi?  

 

Ömer Topdağı1, Ersen Eraslan2, Ayhan Tanyeli3, 

Mustafa Can Güler3, Engin Şebin4,  Saime Özbek 

Şebin3, Elif Polat5  

 

1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye 

Anabilim Dalı, Erzurum                                                    
2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat                                                                                                                                                                                                                                        

3Atatürk Universitesi,  Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum                           
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge 

Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum                                                                                                                                                                                                  

5Atatürk Universitesi,  Tıp Fakültesi, Biyokimya 

Anabilim Dalı, Erzurum      

 

Giriş ve Amaç: Meme kanseri, kadınlarda teşhis 

edilen en yaygın invaziv kanserdir. Meme kanseri, 

ilerleyen yaş ve obezite gibi risk faktörleri ile 

ilişkilidir. Laktasyon sırasında üretilen lipidin 

çoğunluğu, sitoplazmik lipid damlacıklarının (SLD) 

zarflanmasıyla süt içine salınır. Adiposit farklılaşması 

ile ilişkili proteinin (ADRP) laktasyon sırasında 

önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Proteomik 

çalışmalar ADRP'nin meme bezindeki SLD'nin 

oluşumunda önemli rol oynadığını göstermiştir.  

Yöntemler: Bu çalışma meme kanseri tanısı almış ve 

kronik ilaç kullanımı olmayan 30’ar hastanın venöz 

kanları ile gerçekleştirilmiştir. Gruplara ait rutin 

biyokimyasal parametreler ile meme kanseri tümör 

markerı olan CA 15-3 ve ADRP düzeyleri 

ölçülmüştür. Karşılaştırmalı analizler tek yönlü 

varyans analizi ve student-T testi ile yapılmıştır. 

P<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir (SPSS20 paket 

programı).  

Bulgular: Çalışmamızda elde edilen en önemli 

bulgular, meme kanseri tümörü belirteci olan CA15-

3’nin ve ADPR düzeylerinin sağlıklı bireylere göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmasıydı 

(sırasıyla p<0.001, p<0,034).  

Sonuç: Meme kanserinde ilk kez değerlendirilen 

ADRP hormonunun, meme kanseri hastalarında 

yükseldiği belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS012  

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri 

Hastalarındaki 25-hidroksivitamin D Seviyeleri  

 

Serdar Şahintürk1, Kadriye Şahintürk2 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Bursa  
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Radyoterapi Merkezi, 

Elazığ, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: 25-hidroksivitamin D [25(OH)D], 

hücre proliferasyonu, apoptozis, farklılaşma, metastaz 

ve anjiyogenez gibi kritik hücre fonksiyonlarında rol 

alan D vitamininin dolaşımdaki başlıca formudur. Bu 

çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanseri 

(KHDAK) hastalarında 25(OH)D seviyesinin 

araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Evre II-IV 27 KHDAK hastasının verileri 

retrospektif olarak incelendi. Hastalar 25(OH)D 

seviyesi ≤10 ng/ ml ve >10 ng/ ml olmak üzere iki 

gruba ayrıldı. İstatistiksel analizde ki-kare testi 

kullanıldı.  

Bulgular: Ortalama yaş 59,3 idi. Tüm hastalarda D 

vitamini eksikti. 25(OH)D düzeyi ile evre veya yaş 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu. 

Hastaların vitamin B12 düzeyleri ve nötrofil lenfosit 

oranı da değerlendirildi. Bu faktörler ile de hastalık 

evresi ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmadı.  

Sonuç: Literatürde, D vitamini ile akciğer kanseri 

insidansı ve prognozu arasındaki ilişki hakkında 

çelişkili sonuçlar vardır. Bu çalışmada, tanı anındaki 

25(OH)D düzeyi ile KHDAK evresi arasında ilişki 

bulunmamış olsa da tüm hastalarda D vitamini 

eksikliği olması dikkat çekicidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

01 – 04 Kasım 2018 Antalya                                                               

 

56 
 

PS013  

Maternal Separasyon Beyindeki Nöropeptit-S 

Üretimini ve Otonomik Çıkışı Etkiler: Kronik 

Homotipik Stresteki Değişiklikler  

 

Mehmet Bülbül, Osman Sinen1, Leyla Abueid 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Kemirgen deneysel irritabl bağırsak 

sendromu (IBS) modeli kullanılan bu çalışma, kronik 

homotipik stres süresince nöropeptit-S (NPS) üretimi 

ve otonomik çıkış değişikliklerinin araştırılması 

amacıyla tasarlanmıştır.  

Yöntemler: IBS modeli oluşturmak için, yeni doğmuş 

Wistar yavrularına doğum sonrası 2.-14. günler 

arasında 3 saat/gün süreyle maternal separasyon (MS, 

n=12) uygulanmıştır. Yetişkin çağa gelen erkek 

sıçanlar, ardışık 5 gün boyunca günde 90 dakikalık 

hareket kısıtlama stresinden oluşan kronik homotipik 

strese (KHS, n=12) maruz bırakılmıştır. KHS 

boyunca, NPS üretimindeki değişiklikler bazolateral 

amigdalaya uygulanan mikrodiyaliz ve deney sonunda 

beyin sapı kesitlerinde yapılan immünohistokimyasal 

yöntemle tespit edilirken, kalp hızı değişkenliği 

(HRV) günlük olarak kaydedilmiştir. Veriler 

ANOVA’yı takiben Tukey posthoc testi ile 

değerlendirilmiştir. Deneysel protokoller Akdeniz 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca 

onaylanmıştır (B.30.2.AKD.0.05.07.00/88).  

Bulgular: Kontrol grubunda (n=12), NPS üretimi 

KHS’nin 1. gününde belirgin (p<0.05) bir artış 

gösterirken, 5. günde bazal seviyelere geri dönmüştür. 

Buna karşılık, MS sıçanlarda NPS üretiminde 1. 

günde hafif bir artış gözlenirken, 5. günde belirgin 

(p<0.05) bir düşüş saptanmıştır. KHS boyunca 

sempato-vagal dengede (LF:HF) gözlenen stres 

kaynaklı artışlar kontrol grubunda azalma (p<0.05) 

gösterirken, MS sıçanlarda yüksek seviyelerde 

kalmıştır.  

Sonuç: Bu bulgular, beyinde NPS üretimindeki 

değişikliklerin IBS patojenezinin altında yatan 

otonomik disfonksiyona gösterge olabileceğini 

ve/veya katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS014  

Depresif Sıçanlarda Agomelatinin Nörogeneze 

Etkisi  

 

Umut Bakkaloğlu1, Ercan Babur2, Burak Tan2, 

Kamile Yazgan3, Betül Yalçın4, Arzu Hanım Yay4, 

Asuman Gölgeli2 

 
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Hatay                          
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri                                     
3Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek 

Okulu, Nevşehir 
4Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Giriş ve Amaç: Depresyon tedavisi için yeni ilaçlar 

üretilmeye devam etmektedir. Kullanılan bu ilaçlara 

rağmen depresyon hala önemli bir sağlık sorunu 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada, “Depresif sıçanlarda 

agomelatinin nörogeneze etkisi”nin gösterilmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Kırk adet Wistar albino türü erkek sıçan 

(10-12 haftalık) 4 gruba ayrılarak kullanıldı.(Kontrol 

(KONT), Kontrol-Agomelatine (KONT-AGO), 

Depresyon (DEP), Depresyon-Agomeletin (DEP-

AGO)). Porsolt’un geliştirmiş olduğu yöntem esas 

alınarak depresyon modeli oluşturuldu ve bu gruba 15 

gün boyunca serum fizyolojik uygulandı. Depresyon 

modeli oluşturulduktan sonra, DEP-AGO grubu 

sıçanlara 15 gün boyunca agomelatin (10 mg/kg/gün) 

uygulandı (gavaj şeklinde). Tüm gruplara sükroz 

tercih testi uygulandı. Kognitif fonksiyonları 

değerlendirmek için Y-Labirent testi yapıldı. Beynin 

hipokampüs bölgesinden kesitler alınıp nestin 

immunreaktivite yoğunluğu değerlendirilerek 

nörogenez gösterildi.  

Bulgular: Tek yönlü ANOVA testini takiben yapılan 

LSD testiyle; sükroz tercihi, Y-Labirent testi ve nestin 

immunreaktivite parametreleri değerlendirildiğinde 

DEP grubu sıçanların KONT grubuna göre anlamlı 

ölçüde azaldığı (p<0,05) bulundu. Ayrıca DEP+AGO 

grubu sıçanların sükroz tercihi DEP grubuna göre 

anlamlı ölçüde arttığı (p<0,05) bulundu.  

Sonuç: Depesyon kognitif fonksiyonları ve 

nörogenezi azaltır. Agomelatin depresyonun bu 

etkilerini normale döndürür. Bu çalışma Erciyes 

Üniversitesi Araştırma Fonu (TTU-2016-6430) 

tarafından desteklenmiştir.  
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PS015  

Akut Yüzme Performansının Depresif Dişi ve 

Erkek Sıçanlarda Davranış ve Kognitif 

Fonksiyonlara Etkisi  

 

Asuman Gölgeli1, Kamile Yazgan Özdıraz2, Umut 

Bakkaloğlu3  

 
1 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri 
2 Kapadokya Üniversitesi, Elektronörofizyoloji 

Bölümü, Ürgüp, Nevşehir 
3 Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen 

Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay  

 

Giriş ve Amaç: Egzersizin depresyonda davranış ve 

kognitif fonksiyonlara olumlu etkisi bilinmekle 

birlikte cinsiyete bağlı farklılıklar konusunda çelişkili 

verilere rastlanmaktadır. Dişi ve erkek sıçanlarda tek 

seferlik akut yüzme performansının (AYP) davranış 

ve kognitif fonksiyonlara etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Bu çalışmada altmış adet Wistar Albino 

sıçan kullanıldı. Dişi (n=30) ve erkek (n=30) 

sıçanlarda kontrol, depresyon ve depresyon sonrası 

tek seferlik AYP uygulanan gruplar oluşturuldu. 

Depresyon grubu sıçanlarda Porsolt zorunlu yüzme 

testi uygulandı. Tek seferlik akut yüzme performansı 

su tankında tükenme davranışları gözlenene kadar 

uygulandı. Bütün sıçanlarda davranış parametreleri 

açık alan düzeneğinde izlendi, y-labirent düzeneğinde 

uzamasal öğrenme davranışları video kayıtları alındı. 

Veriler istatistiksel olarak ANOVA ile değerlendirildi.  

Bulgular: Açık alan düzeneğinde hem dişi hem erkek 

sıçanlarda lokomotor aktivite kontrol grubuna nazaran 

depresyon grubunda artmış (p<0.05), depresyon 

sonrası AYP uygulanan sıçanlarda kontrol değerine 

ulaşmıştır. Y-labirentte hedef kolda geçirilen süre ve 

alternasyon sayıları depresyon grubunda azalmış, tek 

seferlik AYP uygulanan grupda kontrol değerlere 

yaklaşmıştır. Ancak cinsiyetler açısından 

karşılaştırıldıklarında anlamlı fark bulunamamıştır 

(p>0.05).  

Sonuç: Tek seferlik akut yüzme performansı 

depresyonla ortaya çıkan davranıştaki değişiklikleri 

ve kognitif fonksiyondaki azalmayı olumlu yönde 

etkilemiş ancak cinsiyetler açısından farklılık 

oluşturmamıştır. Bu çalışma Erciyes Universitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir (TOA-2015-5368).  

 

 

 

 

PS016  

Akut Kafein Uygulamasının BALB/c ve C57BL/6 

Farelerde Anksiyete Benzeri Davranışlar Üzerine 

Etkisi  

 

Kübra Akıllıoğlu, Meltem Dönmez, Zehra Çiçek, 

Ayper Boğa Pekmezekmek, Ayşe Doğan 

 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, 

Adana 

 

Giriş ve Amaç: Kafeinin anksiyete benzeri 

davranışlar üzerine etkisi iki farklı soy farede 

yükseltilmiş artı düzenek testinde değerlendirildi. 

Hipotezimiz “kalıtsal farklı soy farelerde anksiyete 

davranışlarında kafeinin etkisi farklıdır” olarak 

belirlendi.  

Yöntemler: Çalışmamızda 8-10 haftalık yetişkin 

Balb/c ve C57BL/6 fareler (N=33) kullanıldı. Farelere 

50 mg/kg dozunda kafein (0,1mL/kg vücut ağırlığı) ve 

kontrol grubuna aynı hacimde serum fizyolojik 

intraperitoneal olarak uygulandı. Fareler 

enjeksiyondan 30 dakika sonra yükseltilmiş artı 

düzenek testine alındı. Farelerin davranışları 5 dakika 

boyunca video-kamera ile kayıtlandı ve manuel olarak 

skorlandı. Verilerin istatistiksel analizi için iki yönlü 

ANOVA kullanıldı. Normal dağılmayan ve homojen 

olmayan verilerde Kruskal-Wallis testi takiben 

karşılaştırmalar Mann Whitney U testi ile yapıldı.  

Bulgular: Balb/c farelerde kafein 50 mg/kg dozunda 

açık kolda geçirilen süreyi artırdı, kapalı kolda 

geçirilen süreyi azalttı (p<0,05). C57BL/6 farelerde 

ise kafein yükseltilmiş artı düzenekte davranış 

ölçütlerini değiştirmedi. Yükseltilmiş artı düzenekte, 

C57BL/6 kontrol grubu farelerde Balb/c kontrol grubu 

farelere göre açık kola ilk giriş süresi azaldı (p<0,05). 

Toplam açık ve kapalı kollara giriş sıklığı C57BL/6 

kontrol grubu farelerde Balb/c kontrol grubu farelere 

göre arttı (p<0,05).  

Sonuç: Anksiyete benzeri davranışları fazla olan 

Balb/c farelerde kafein 50 mg/kg dozunda anksiyete 

benzeri davranışları azalttı. Kafein anksiyete benzeri 

davranışları az olan C57BL/6 farelerde anksiyete 

benzeri davranışları değiştirmedi.  
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PS017  

Yeni Sentetik Kannabinoidlerden JWH-018 'in 

Sıçan Beyninde Oluşan Hasarda Etki 

Mekanizmaları  

 

Gizem Şen1, Büşra Tozduman1, Nuran Ekerbiçer1, 

Fatih Çöllü2, Merve Temel1, Mehmet Murat Demet3, 

Necip Kutlu1, Tuğba Gürpınar Çavuşoğlu4, Mehmet 

İbrahim Tuğlu5  

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Manisa                                                                                                                          
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

Biyoloji Anabilim Dalı, Manisa                 
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa             
4Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi,Farmakoloji Anabilim Dalı, Manisa               
5Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa 

 

Giriş ve Amaç: Madde bağımlılığında önemli bir 

etken olarak sentetik kannabinoidlerden JWH-018’ in 

kronik uygulama sonrasında sıçan beyin dokusu 

üzerine etkileri oksidatif stres, apoptoz ve 

PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağı üzerinden araştırıldı.  

Yöntemler: Etik kurul izninin ardından 16 adet wistar 

albino erkek sıçan kontrol grubu ve JWH-018 grubu 

(0.3 mg/kg/i.p.) olarak iki gruba ayrıldı. Tüm 

gruplarda; kan basıncı, kalp atım hızı ve vücut ısısı 

tayini yapıldı. Ayrıca; davranış testleri uygulandı. 

İstatistiksel değerlendirme SPSS 15.0 programı ile 

Mann Whitney U yöntemi kullanılarak yapıldı. Alınan 

dokularda rutin HE, eNOS, TUNEL PI3K, AKT, 

mTOR immunohistokimya boyaması yapıldı ve p< 

0.05 olan değerler anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Tüm uygulanan davranış değişkenlerinde 

anlamlı olmayan farklılıklar görüldü. Histolojik 

değerlendirme de ılımlı bir iskemi ile uyumlu, 

kapillerde genişleme, ödem, hücre dejenerasyonu ve 

yapısal bozukluklar gözlendi. Morfometrik 

skorlamada kontrole göre anlamlı fark bulundu. 

Oksidatif stres belirteci olarak kullanılan eNOS ve 

TUNEL ile işaretlenen apoptotik hücrelerin anlamlı 

artışı görüldü. H-skor ile PI3K/AKT/mTOR 

immunboyalarının anlamlı azalması izlendi (p< 0.05).  

Sonuç: JWH-018 yeni bir kannabinoid olarak beyinde 

ılımlı bir iskemi oluşturup, oksidatif stres ve apoptoz 

aktivasyonu ve PI3K/AKT/mTOR yolağının 

inhibisyonu ile beyinde hasar oluşturmasının madde 

bağımlılığına yönelik çalışmalara ışık tutacağı 

kanaatindeyiz.  

 

 

PS018  

Psikoaktif Maddelerden Sentetik 

Kannabinoid’lerin Kronik Uygulamasının 

Sıçanlarda Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisi  

 

Gizem Şen, Nuran Ekerbiçer, Büşra Tozduman, 

Merve Temel 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Manisa  

 

Giriş ve Amaç: Sentetik kannabinoidler, sentetik yeni 

nesil psikoaktif maddelerdir. Bu çalışmada; sentetik 

kannabinoidlerden JWH-018‘in, sağlıklı sıçanlarda 

kronik uygulama sonrasında hemodinami ve davranış 

üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Etik kurul izninin ardından sağlıklı wistar 

albino erkek sıçanlar (250 ± 50 g) iki çalışma grubuna 

ayrılıp, I.grup (kontrol); sadece çözücü ve II.grup 

(kronik ilaç) çözücü içinde JWH-18 içeren solüsyon 

olarak oluşturuldu. Kronik grupta; 0,3 mg/kg olacak 

şekilde JWH-18; %2 ethanol, %2 tween 80 ve %96 

serum fizyolojik içeren çözücü sıvı içinde 14 gün 

boyunca her gün i.p. olarak uygulandı. Uygulamadan 

25 dakika sonra kilo, kan basıncı, kalp atım hızı ve 

vücut sıcaklığı ölçüldü. Davranışı değerlendiren 

testler olarak “Açık Alan Testi” ve “Yükseltilmiş Artı 

Labirent Testi” kullanıldı. İstatistiksel değerlendirme 

SPSS 15.0 programı ile Mann Whitney U yöntemi 

kullanılarak yapıldı.  

Bulgular: Çalışmamızda kronik enjeksiyonun kan 

basıncında değişiklik yaratmadan nabız hızını 

arttırdığını gözlemledik. Vücut sıcaklığında 

azalmanın saptandığı kronik ilaç grubunda; açık alan 

testlerinde anlamlı olmamakla birlikte, lökomotor 

aktivitenin arttığı saptanmıştır. Anksiyete 

göstergelerinden süre değerlendirmelerinde; 

merkezde geçirilen süre azalırken, çevrede arttığı, 

yükseltilmiş artı labirent testlerinde ise; kollarda 

geçirilen süre artarken, merkezde geçirilen sürenin 

azaldığı belirlenmiştir.  

Sonuçlar: Çalışmamızın daha fazla deney hayvanı ile 

ve yoksunluk çalışmaları ile birlikte 

detaylandırılmasının, günümüzde madde bağımlılığı 

sorununun çözümünde önemli olabileceği sonucuna 

varıldı.  
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PS019  

Siyatik Sinir Rejenerasyonunda Kapari’nin 

(Capparis spinosa) Etkisinin Araştırılması  

 

Özlem İshakoğlu1, Okan Tutuk1, Hatice Doğan1, 

Enver Ahmet Demir1, İbrahim Kahraman2, Cemil 

Tümer1 

 
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata 

Sökmen Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 

Hatay                                                                                                         
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata 

Sökmen Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, 

Hatay 

 

Giriş ve Amaç: Periferal sinir hasarları arasında 

siyatik sinir hasarı görece nadir olmasına karşın 

nörorejenerasyon çalışmalarında kullanışlı bir 

deneysel model sunar. Bu çalışmada kapari’nin 

(Capparis spinosa) nörorejenerasyona etkileri 

araştırılmıştır.  

Yöntemler: Mustafa Kemal Üniversitesi yerel etik 

kurulundan onayı alınan (2017/1-4) çalışmada erişkin 

Wistar albino 40 sıçan (n=10’ar) Kontrol, Sham, 

Hasar ve Tedavi gruplarına ayrıldı. İlişkili gruplarda 

sol siyatik sinir çentiğinin yaklaşık 1 cm 

proksimalinde künt hasar oluşturuldu. Tedavi grubu 6 

hafta boyunca 500 mg/kg, p.o. kapari ekstraktı aldı. 

Hasar sonrası 2’nci ve 6’ncı haftada yürüme analizi, 

6’ncı haftada EMG ölçümü yapıldı. İstatistiksel 

analizde, Kolmogorov Smirnov normalite testine 

göre; yürüme testi analiz sonuçları için paired t testi 

veya wilcoxon testi kullanıldı EMG sonuçları için 

Kruskal Wallis veya One Way ANOVA testi 

kullanıldı. Gruplararası karşılaştırmada posthoc Dunn 

testi veya Bonferroni testi kullanıldı. p < 0.05 değerler 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi  

Bulgular: Yürüme analizinde siyatik fonksiyon 

indeksleri açısından gruplar arasında istatistiksel fark 

gözlenmedi (p˃0.05). EMG ölçümünde Hasar grubu 

ile Tedavi grubundaki hayvanlar arasında sinir ileti 

hızları açısından farka rastlanmadı (p˃0.05).  

Sonuç: Mevcut bulgular kapari’nin bu çalışmada 

uygulanan model açısından nörorejenerasyona 

katkısının bulunmadığı göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS020  

Akut İnfantil Anneden Ayrılma Stresi Uygulanan 

Erişkin Ratlarda Oksitosinin, Öğrenme, Bellek ve 

Anksiyete Bozuklukları Üzerine Doza Bağlı 

Etkileri  

 

Ayfer Dayı1, Müge Kiray1, Ali Rıza Şişman2, Seda 

Özbal3, Başak Baykara3, İlkay Aksu1, Nazan Uysal1  

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İzmir                       
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

 

Giriş ve Amaç: Akut anneden ayrılma ile ortaya çıkan 

öğrenme-bellek ve anksiyete bozukluğu üzerine 

oksitosinin (OT) doza bağlı etkilerini araştırmak, 

OT’in prefrontal korteksteki (PFC) Vasküler 

Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ve Beyin 

Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) seviyeleriyle 

ilişkisini değerlendirmektir.  

Yöntemler: 18-günlük Wistar Albino sıçanlar 24 

saatliğine anneden ayrıldılar, sürenin sonunda tek doz 

intranazal 0,02 µg/kg veya 2 µg/kg OT verildi. 

Sıçanlar 60 günlükken açık alan (OF), yükseltilmiş 

artı (EPM) davranış testleri ve Morris su tankı 

(MWM)spasyal öğrenme bellek testleri yapıldı. 

Hippocampus, PFC, amigdalada hücre sayımı yapıldı. 

PFC’de VEGF ve BDNF seviyeleri ölçüldü. Deney 

gruplarına ANOVA post hoc Bonferroni testi 

uygulandı (p<0.05).  

Bulgular: 0,02µg/kg OT verilen tüm sıçanlar EPM ve 

OF testinde başarılı oldular (p<0.05) ve PFC’de 

VEGF ve BDNF düzeyleri daha yüksekti (p<0.05). 

PFC nöron sayısı anneden ayrılan erkek (OT+/-) 

gruplarda, amigdala nöron sayısı ise dişi ve erkek tüm 

(OT+/-) gruplarda düşüktü (p<0.05).  

Sonuç: Erkekler anneden ayrılma stresinden daha çok 

etkilenmektedirler ve intranazal olarak uygulanan OT, 

anneden ayrılma stresinin oluşturduğu öğrenme, 

bellek ve ansiyete bozukluklarına doza bağlı olarak 

bifazik etkiler göstermektedir. Bu çalışma için etik 

kurul onayı alınmış ve araştırma desteği sağlanmıştır 

(Dokuz Eylul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

no:2012.KB.SAG.054). 

 

 

 

 

 

 

 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

01 – 04 Kasım 2018 Antalya                                                               

 

60 
 

PS021  

Serebral Kortekste Yaşa Bağlı Oksidatif Stres, 

Apoptoz, SIRT2 ve Otofaji Değişiklikleri: 

Melatoninin Koruyucu Etkisi 

 

K. Gonca Akbulut1,  Arzu Keskin-Aktan2, Samira 

Abdi Abgarmi3, Hakan Akbulut3 

 
1 Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 

Dalı Ankara  
2 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Kayseri 
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, melatonin (MLT) 

uygulamasının genç ve yaşlı sıçan serebral korteks 

dokusunda SIRT2 düzeyi, oksidatif stres, apoptotik 

aktivite (BCL-2, BAX, BCL-2/BAX oranı) ve otofaji 

(Atg-5 ve beclin) düzeyine etkisi araştırıldı.  

Yöntemler: Çalışmada, 24 adet (3 aylık genç, n=12; 

22 aylık yaşlı n=12) Wistar albino cinsi sıçan 

kullanılarak 4 grup oluşturuldu: Genç-Kontrol (%1 

etanol+PBS) Genç-MLT (10 mg /kg MLT sc), Yaşlı-

Kontrol, Yaşlı-MLT. 30 gün enjeksiyon sonrası 

boyunca serebral korteks izole edildi. Total oksidan 

seviye (TOS) ve total antioksidan seviye (TAS) 

ölçümleri ticari kitlerin kullanımı ile yapıldı. SIRT2, 

BCL-2, BAX ekspresyonları Western blotlama ile 

otofaji için beclin ve Atg-5 ise PCR ile gösterildi. 

İstatistiksel analiz için student T, Two-way ANOVA, 

Pearson r’ si kullanıldı (p <0.05).  

Bulgular: Yaşlanmanın serebral kortekste, SIRT2, 

TOS düzeyini, OSI’yi, Atg5 ekspresyonunu 

arttırdığını, BCL-2, BCL-2/BAX oranı ve TAS ve 

beclin ekspresyonunu ise azalttığını gösterdi. MLT 

uygulamasının yaşlanmada korteks TOS, OSI 

düzeylerini azalttığı, BCL-2, BCL-2/BAX oranını ve 

beclini arttırdığı Atg5 için değişiklik yapmadığı 

bulundu.  

Sonuç: Yaşlanmada MLT oksidatif stres ve apoptotik 

aktiviteyi baskılayabilirken, otofajiyi aktive eder. 

Dolayısıyla nörodejenerasyonun ve nöral kayıpların 

engellenmesinde yardımcı olabilir. Teşekkür: Bu 

çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu tarafından desteklenmiştir (Proje no: 

216S258).  

 

 

 

 

 

 

 

PS022  

Hipotiroidide Gelişen Hafıza Bozukluklarında 

Metaplastisitenin Etkisi ve Nörogenez İlişkisi 

 

Nurcan Dursun1, Ercan Babur1, Burak Tan1, Umut 

Bakkaloğlu2, Bilal Koşar1, Cem Süer1 

 
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri                                               

2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Hatay 

 

Giriş ve Amaç: Yetişkin nörogenezi, beyinde daha 

fazla değişiklik yapılmasını kolaylaştıran, yüksek 

düzeyli bir sinaptik plastisite–metaplastisite (MPL) 

geliştirmede önemlidir. Bu çalışmada, tiroid 

hormonlarındaki uzun süreli azalmanın MPL ve 

nörogenezi nasıl etkilediği araştırılmıştır.  

Yöntemler: Hipotiroidizm, sıçanların içme suyuna 

%0.5, 6-n-propil-2-tioürasil (PTU) uygulanmasıyla 

oluşturulmuştur. Alan potansiyelleri, perforan yolun 

uyarılmasına yanıt olarak dentat girusun (DG) 

granüler tabakasından kaydedilmiştir. Uzun dönemli 

güçlenmenin metaplastisitesini araştırmak için, 

yüksek frekanslı stimülasyon protokolü (HFS: 100Hz) 

öncesi 180 sn için 5 Hz'de bir düşük frekanslı 

stimülasyon protokolü(DFS) uygulanmıştır. Serbest 

T4'ün serum seviyeleri, ELISA ile ölçülmüştür.  

Bulgular: 5-Hz DFU priming stimülasyon sonrası 

YFU uygulaması hipotiroid sıçanlarda PS genliğinde 

anlamlı bir değişme yapmadan (n=10; %112,5±25,6; 

P>0,05; tek örnek T testi) sinaptik baskılama 

oluştururken (n=10; %65,4±10,0; P<0.01), kontrol 

grubu sıçanlarda sinaptik güçte bir değişme olmadan 

(n=10; 116,7±9,0; P>0.05) PS’de anlamlı bir 

potansiyalizasyon gözlendi (n=10; %254,5±24,4; 

P<0,001). Yetişkin sıçanlarda oluşturulan 

hipotiroidizm, granül hücrelerinde proliferasyon 

(yaklaşık %30) azalmasına neden olmuştur.  

Sonuç: Bu çalışma, tiroid hormonlarının azalan 

seviyelerinin, başlangıç aktivitesi üzerinde artan 

presinaptik aktiviteye yanıt olarak, UDG yerine bir 

metaplastik UDB gelişimine neden olduğuna dair 

kanıt sağlamaktadır. Bozulmuş nörogenez, 

hipotiroidizmde gözlenen hafıza bozukluklarında rol 

oynayabilecek bu bozulmuş metalastisiteye aracılık 

edebilir. Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Araştırma 

Fonu tarafından desteklenmiştir (TCD-2016-6262; 

Yerel Etik Kurul:15/146).  
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PS023  

Erişkin Sıçanlarda Selenyum Eksikliği ve 

Desteğinin Sinaptik Plastisite Üzerine Etkisi 

 

Ercan Babur1, Umut Bakkaloğlu2, Burak Tan1, Cem 

Süer1, Nurcan Dursun1  

 
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri                                               

2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Hatay 

 

Giriş ve Amaç: Redoks reaksiyonlarda rol alan ve 

antioksidan olan selenoproteinler doku seviyesinde 

korunmalıdır. Beyin, selenyum seviyelerini korumada 

diğer dokulardan daha stabildir. Bu çalışmanın amacı, 

selenyum eksikliği ve desteğinin, öğrenme ve hafıza 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektir.  

Yöntemler: Deneyler 2 aylık yetişkin erkek Wistar 

sıçanları üzerinde gerçekleştirildi. Sıçanlar 3 gruba 

ayrıldı, kontrol grubu (C, n = 7), Se eksikliği grubu 

(Se0, 0.007 ppm sodyum selenit - selenyum eksikliği 

diyet, n = 7) ve Se takviye grubu (Se +, 10 ppm 

sodyum selenit - takviyeli içme suyu) , n = 7). 

Deneyler 21 gün boyunca gerçekleştirildi. Uzun 

dönemli güçlenme (UDG) kayıtları, üretan anestezisi 

altında sıçanların dentat girusundan kaydedildi.  

Bulgular: Tek yönlü ANOVA testi, grupların 

Populasyon Spike genlik artışları arasında indüksiyon 

(F2,20 = 4,769, p = 0,022) ve idame döneminde (F2,20 

= 12,413, p <0,001) anlamlı farklılık göstermiştir. Se 

eksik grup PS değerleri artışı, kontrol ve Se takviyeli 

gruba göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur.  

Sonuç: Se eksikliği, UDG'nin PS amplitüdündeki 

bozulma ile birlikte olabilir. Bu sonuçlar beyin için 

selenyumun önemini göstermektedir. Ancak Se 

takviyesinin sinaptik plastisite üzerine etkisi 

gösterilememiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS024  

Depresif Erkek Sıçanlarda Perganin Anksiyolitik 

ve Hedonik Etkisi  

 

Türkan Ekici, Asuman Gögeli  

 
 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 

Bilim Dalı, Kayseri 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada apiterapi ürünlerinden 

perganın anksiyolitik etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Etik kurul onayı alınan çalışmada, 

depresyon modeli Porsolt zorunlu yüzme testi 

uygulanarak oluşturuldu.12 aylık 40 adet Wistar 

albino erkek sıçan, kontrol (n=10), depresyon (n=10), 

perga (n=10), depresyon+perga (n=10) gruplarına 

ayrıldı. Perga ve depresyon +perga gruplarına 15 gün 

boyunca, günde 250 mg/kg perga, kontrol ve 

depresyon gruplarına ise aynı sürede, aynı miktarda 

distile su i.g olarak uygulandı. Tüm gruplara sukroz 

tercih testi yapıldı. Anksiyete ve panik davranışları; 

yükseltilmiş artı labirent ve aydınlık karanlık tercih 

testi ile değerlendirildi. Veriler one-way ANOVA ve 

post hoc Tukey testi ile analiz edildi.  

Bulgular: Zorunlu yüzme testi uygulanan sıçanlarda 

2.gün immobilizasyon süresi uzadı. Sukrozlu su 

tüketimi kontrol sıçanlara göre depresyon modeli 

oluşturulan sıçanlarda azaldı, perga verilen sıçanlarda 

arttı, depresyon+perga verilen sıçanlarda ise 

depresyonla ortaya çıkan anhedoni cevabını azalttı. 

Yükseltilmiş artı labirent testinde; merkez ve açık 

kolda kalma süresi, aydınlık karanlık tercih testinde; 

aydınlık alanda kalış süresi, kontrol sıçanlara göre 

depresif sıçanlarda azaldı, perga grubu sıçanlarda arttı 

(p<0.05), depresyon+perga verilen sıçanlarda bu süre 

kontrol grubu sıçanlara yaklaştı.  

Sonuç: Perga depresyonda ortaya çıkan anhedoniyi 

kaldırıp hedonik davranışları arttırdı. Perganin 

anksiyolitik etkisinin gözlemlenmesi, en azından 

depresyon vakalarının bir kısmında 

kullanılabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışma 

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafında TYL2017-7532 nolu proje ile 

desteklenmiştir.  
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PS025  

Sülfit Maruziyetinin EEG Üzerine Etkilerinin 

Araştırılması 

 

Güven Akçay1, Deniz Kantar Gök1, Betül Danışman1, 

Mustafa Munzuroğlu1, Ceren Kencebay2, Özgür 

Duman3, Narin Derin1 

 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 

Anabilim Dalı, Antalya                                  
2Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya 
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroloji 

Bilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Sülfit antimikrobiyal, antioksidan ve 

koruyucu özelliklerinden dolayı endüstrilerinde en 

çok kullanılan gıda katkı maddelerinden biridir. Gıda 

katkı maddelerinin kullanımına bağlı olarak özellikle 

çocuk yaş grubunda dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu gibi hastalıkların sıklığında artış tespit 

edilmiş ve bu hastalıklarda EEG değişiklikleri rapor 

edilmiştir. Bu nedenle, çalışmamızda prenatal ve 

postnatal dönemde sülfit maruziyetinin olası 

etkilerinin araştırılması amaçlandı.  

Yöntemler: 60 Wistar sıçan 4 eşit gruba ayrıldı: 

Kontrol grubu normal musluk suyuyla beslendi; Pre + 

PostS grubuna prenatal ve postnatal dönemde içme 

suyunda 100mg/kg/gün sülfit uygulanırken, PreS ve 

PostS grupları içinde aynı dozlar kullanıldı. Doğum 

sonrası 30. ve 60. günlerde, frontal ve parietal 

bölgelerden EEG kayıtları alındı ve bilgisayar 

hesaplamalı güç spektrum EEG analizi (FFT) yapıldı.  

Bulgular: Kontrol grubuna kıyasla prenatal grubunda, 

Theta/Beta güç oranında belirgin bir artış görülmüştür 

(p<0.05). Ancak diğer gruplar arasında fark 

gözlenmemiştir.  

Sonuç: Prenatal dönemde sülfit maruziyetinin EEG 

üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu ve bu 

dönemde annenin beslenmesinin önemli olduğu 

gösterilmiştir. Projemiz TÜBİTAK tarafından 

desteklenmiştir (Proje numarası: 116S382).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS026  

6-OHDA İle Bilateral Parkinson Modeli 

Oluşturulan Sıçanlarda Substansiya Nigra Pars 

Retikulataya Uygulanan Derin Beyin 

Stimulasyonunun Motor Korteks ve Talamus 

Üzerine Etkileri  

 

Eylem Turgut1, Hande Parlak1, Asiye Kübra Göksu2, 

Gamze Tanrıöver2, Levent Sarıkçıoğlu3, Aysel Ağar1  
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya                                   
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya  
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi 

Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Deneysel Parkinson modeli 

oluşturulan sıçanlarda substansiya nigranın pars 

retikulata (SNr) bölgesine uygulanan DBS’in, 

lokomotor aktivite üzerine etkisi ve bu etkide rol alan 

mekanizmaları incelemek amacıyla bu çalışma 

planlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmamızda yetişkin erkek Wistar 

sıçanlar rastgele 4 gruba ayrılmıştır. 1)Kontrol (n=12), 

2)Parkinson (n=12), 3)Parkinson-Elektrot (n=20), 

4)SNR-DBS (n=20). Hayvan Deneyleri Yerel Etik 

Kurulu onayı alınmıştır Protokol no:2016.03.08). 

DBS grubuna,14 gün boyunca günde 3 saat elektriksel 

uyarı verilmiştir. Lokomotor aktivite testleri 

yapıldıktan sonra deney sonlandırılmış, beyin 

dokularında immunohistokimyasal analizler 

yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde ANOVA ve ikili 

karşılaştırmalarda Tukey Post Hoc ve Student–

Newman Keuls testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Lokomotor aktivite ölçümlerinin parkinson 

modeli uygulanan gruplarda kontrole göre azaldığı, 

elektriksel uyaranla birlikte ise arttığı tespit edilmiştir. 

Talamus ve frontal lobta (M1,M2), brain derivated 

nerve factor (BDNF) içeren hücre sayıları Parkinson 

grubunda azalmış DBS uygulaması ile artmıştır. 

Nöron aktivitesinin göstergesi olan c-Fos 

ekspresyonu, parkinson modeli oluşturulan gruplarda 

hem motor korteks hem de talamusta kontrole oranla 

azalmıştır. DBS uygulaması ile Parkinson grubunda 

motor korteks ve talamusta c-Fos ekspresyonu 

artmıştır. Tirozin hidroksilaz (TH) içeren 

dopaminerjik nöron sayısının parkinson modeli 

oluşturulan gruplarda kontrole göre azaldığı 

bulunmuştur. DBS uygulamasının ise TH+ nöron 

sayısını artırdığı tespit edilmiştir.  

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, SNr’ye uygulanan 

DBS’in talamus ve frontal lobda BDNF düzeylerini 

artırarak Parkinson hastalığında meydana gelen 

hareket bozukluklarını azalttığını göstermektedir.  
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PS027  

Deneysel Parkinson Modelinde Dokosaheksaenoik 

Asidin (DHA) Pons ve Serebellumdaki Apelin ve 

Apelin Reseptörlerinin Dağılımları Üzerine Etkisi  

 

Hande Parlak1, Nuray Acar2, Ayşe Özkan1, Hakan 

Soylu2, Sema Avcı2, İsmail Üstünel2, V. Nimet İzgüt-

Uysal1, Aysel Ağar1  

 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, deneysel parkinson 

modelinde DHA’nın, serebellum ve ponstaki apelin ve 

apelin reseptör protein ekspresyon düzeyleri üzerine 

etkisini araştırmak üzere planlanmıştır.  

Yöntemler: Deneylerde 3 aylık erkek C57BL/6 

fareler kullanılmıştır. Fareler rastgele 4 gruba 

ayrılmıştır; 1)Kontrol (n=10), 2)DHA (n=10), 

3)Parkinson (n=10), 4)Parkinson+DHA (n=10) grubu. 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı alınmıştır 

(Protokol no: 2013.06.04). DHA (36 mg/kg/gün ) 

dozunda 1 ay süreyle oral gavaj yoluyla verilmiştir. 

23.günde MPTP (4×20 mg/kg) dozunda 2’şer saat 

arayla intraperitonel olarak uygulanmıştır. MPTP 

enjeksiyonundan 7 gün sonra hayvanların motor 

aktivite kayıtları alınmıştır. Hayvanlar feda edilerek 

serebellum ve pons bölgelerinde apelin ve apelin 

reseptör proteinlerinin ekpresyon düzeyleri 

değerlendirilmiştir.  

Bulgular: DHA uygulaması ile lokomotor aktivite 

Parkinson+DHA grubunda Parkinson grubuna göre 

artmıştır. Serebellumda, DHA ve Parkinson+DHA 

gruplarında apelin ekspresyon düzeylerinin kontrole 

göre azaldığı bulunmuştur fakat bu azalış istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (p>0.05). Serebellumda apelin 

reseptör protein ekspresyonu, Parkinson+DHA 

grubunda kontrole göre azalırken diğer gruplara 

oranla arttığı görülmüştür (p<0.05). Ponsta ise apelin 

ve apelin reseptör ekspresyonlarının tüm deney 

gruplarında kontrole göre azaldığı bulunmuştur 

(p<0.05) .  

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, DHA uygulamasının, 

Parkinson modeli oluşturulmuş farelerde lokomotor 

aktiviteyle birlikte pons ve serebellum bölgelerinde 

apelin ve apelin reseptör protein ekspresyon düzeyleri 

üzerine etkili olduğunu göstermiştir.  

 

 

 

 

 

PS028  

Sıçanlarda 6-OHDA ile Oluşturulan Bilişsel ve 

Davranışsal Değişiklikler Üzerine Santral Ekzojen 

Nöropeptit-S'in Etkisi  

 

Mehmet Bülbül1, Narin Derin2, Osman Sinen1, 

Güven Akçay2, Ayşe Özkan1, Aysel Ağar1  

 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya                         
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 

Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, 6-OHDA ile 

bozulan bilişsel ve davranışsal fonksiyonlar üzerine 

santral nöropeptit-S (NPS) tedavisinin etkilerinin 

araştırılmasıdır.  

Yöntemler: 6-OHDA'nın santral enjeksiyonunu 

takiben, akut (10 nmol, icv, n=10) veya kronik (7 gün 

boyunca 1 nmol, icv, n=10) NPS tedavisi 

uygulanmıştır. Erkek Wistar sıçanlarda yapılan 

deneyler, 6-OHDA enjeksiyonundan önce ve 7 gün 

sonra gerçekleştirilmiştir. Çalışan bellek ve anksiyete 

seviyesini değerlendirmek için sırasıyla radyal kollu 

labirent ve yükseltilmiş artı labirent testleri 

kullanılırken, depresyon-benzeri davranışları tespit 

etmek amacıyla sükroz tercih testi yapılmıştır. 

Substantia nigra (SN) kesitlerinde tirozin hidroksilaz 

(TH) reaktivitesi immünohistokimyasal yöntem ile 

belirlenmiştir. Veriler ANOVA’yı takiben Tukey 

posthoc testi ile değerlendirilmiştir. Deneysel 

protokoller Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu’nca onaylanmıştır 

(B.30.2.AKD.0.05.07.00/103).  

Bulgular: Kontrole (n=10) göre 6-OHDA aracılığıyla 

azalan nigral TH-pozitif hücre sayısı, kronik santral 

NPS uygulaması ile anlamlı (p<0.05) olarak artmıştır. 

6-OHDA-aracılı bozulan çalışan bellekte hem akut, 

hem de kronik tedavilerle iyileşme (p<0.05) 

saptanmıştır. Buna karşın, anksiyete seviyesi sadece 

yüksek doz uygulanan akut tedavi ile azalma (p<0.05) 

göstermiştir. Buna ek olarak, kronik NPS tedavisi, 

sükroz tercihini arttırarak depresyon-benzeri 

davranışlarda belirgin şekilde iyileşme sağlamıştır.  

Sonuç: Bu sonuçlar, NPS’nin 6-OHDA’ya bağlı non-

motor belirtilerin klinik tedavisinde yeni bir terapötik 

yaklaşım olabileceğini düşündürmektedir.  
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PS029  

ACE Geninin Biyoinformatik Analizi ve Alzheimer 

Hastalığı Arasındaki İlişki  

 

Şevval Kayacan1, Simge Başmaya1, Sevim Nur 

Erkayıran1, Eyyüp Kalemli1, Güldal İnal Gültekin2 

 
1İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi, 

İstanbul                                        
2İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Angiotensin-converting enzyme 

(ACE) genindeki mutasyonlar mikrovasküler, renal, 

kardiyovasküler, pankreatik, kanserojenik ve 

nörodejeneratif olmak üzere birçok hastalığın 

oluşumunda rol aldığı belirtilmektedir. Bu çalışmada 

biyoinformatik araçlar kullanarak ACE geninin, 

bağlantılı olduğu protein yolaklarıyla genel bir 

hastalık listesi oluşturmak ve Alzheimer hastalığı 

(AH) ile ilişkisini incelemek amaçlanmaktadır.  

Yöntemler: Online veritabanlarından ACE geninin 

bağlantılı olduğu hastalıklar listesi tespit edildi, AH ile 

bağlantısı STRING ve KEGG veritabanlarıyla 

sırasıyla gen ontolojisi (GO) ve protein yolak analizi 

yapıldı.  

Bulgular: AH kırk dördüncü sırada olmak üzere, 

ACE geninin toplam 632 hastalığın oluşumunda rol 

aldığı gözlendi. AH üzerinden yapılan incelemede, 

ACE geni on birinci sırada olmak üzere, amyloid beta 

precursor protein (APP) geni ile başlayan toplam 216 

genin AH ile ilişkili olduğu saptandı. ACE geninin 

amyloid beta yolakları arasında özellikle ‘plaka 

oluşumu ve APP metabolizması’ (32 gen) ile ‘içeri 

alım ve degradasyon’ (23 gen) yolaklarında etkili 

olduğu saptandı. Her iki yolakta saptanan gen 

listeleriyle STRING ile protein-protein etkileşimi 

haritalandı. GO zenginleştirme analizinde ise, AH ile 

ACE geni arasında hücresel komponentler ve 

biyolojik prosesler yönünden ACE etkisi 

saptanamazken, moleküler fonksiyon yönünden 

‘peptidaz’ ve ‘endopeptidaz’ aktivitesi saptandı.  

Sonuç: Çalışmanın amacı doğrultusunda, ACE geni 

bağlantılı hastalıklar belirlendi. AH ile ACE 

bağlantısının ise ACE’nin gösterdiği endopeptidaz 

moleküler aktivitesinden ileri geldiği saptandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PS030  

Ekstraselüler Sinyal İlişkili Kinaz 1/2 İnhibisyonu 

Uzun Dönemli Güçlenmedeki Azalmayı Önler: 

Alzheimer Hastalığındaki Rolü  

 

Bilal Koşar, Ercan Babur, Sümeyra Delibaş, Nurcan 

Dursun, Cem Süer 

 

Erciyes Universitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 

Bilim Dalı, Kayseri  

 

Giriş ve Amaç: Uzun dönemli güçlenme (UDG), bir 

kez indüklendikten sonra, kendiliğinden veya düşük 

frekanslarda uyarı uygulandığında zaman içinde 

azalır. Normal bir indüksiyondan sonra hızla azalan 

UDG ve artmış Ekstraselüler Sinyal İlişkili Kinazların 

1/2 (ERK1/2) aktivasyonu Alzheimer hastalığında 

(AH) görülür. Bu nedenle, LTP'nin spesifik bir Erk1/2 

inhibitörünün varlığında ve yokluğunda LTP'nin 

konsolidasyonunda önemli farklılıklar olup 

olmadığını merak ediyoruz.  

Yöntemler: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Hayvan 

Deneyleri Etik Kurulunun 12.08.2015 tarih ve 15/114 

sayılı onayı ile gerçekleştirildi. Alan eksitatör 

postsinaptik potansiyel (fEPSP) ve popülasyon 

spayklarından (PS) oluşan alan potansiyelleri dentat 

girus granül hücre katmanından kaydedildi. ERK1/2 

inhibitörünün veya serum fizyolojik 5 dakikalık 

intrahipokampal infüzyondan sonra UDG, perforant 

yolağına yüksek frekanslı uyaran (YFU) verilerek 

indüklendi.  

Bulgular: HFS uyarımından sonra LFS 

verilmediğinde, ERK1/2 inhibisyonu fEPSP eğimi 

daha fazla ama PS genliği daha az deprese olurken 

HFS'den sonra LFS verildiğinde ERK1/2 

inhibitörünün varlığı ve yokluğunda eşit oranda 

fEPSP eğim ve PS genlik depresyonu bulundu. 

Uygulanan protokol ve ERK1/2 verilmesi arasındaki 

anlamlı etkileşim 2x2 ANOVA testi ile test 

edildiğinde sadece PS genlikleri için elde edildi 

(F1,36=6.57; P=0.015)  

Sonuç: Bu çalışma, Alzheimer hastalığının tedavisi 

için potansiyel bir strateji olarak ERK1/2 MAPK 

inhibisyonunun etkilerini göstermektedir. Bu çalışma 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK, 215S698) tarafından desteklenmiştir.  
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PS031  

Clusterin, Sortilin-İlişkili Reseptör 1 ve 

Komplement Reseptör 1 Gen Varyasyonlarının 

Alzheimer Hastalığında İncelenmesi  

 

Feyza Genç Şatır1, Burcu Çaykara2, Hani Alsaadoni1, 

Halime Hanım Pençe3, Sadrettin Pençe4, Ender 

Çoşkunpınar5, Necip Ozan Tiryakioğlu6, Gökhan 

Erkol7  

 
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp 

Araştırma Enstitüsü (ASDETAE), Moleküler Tıp 

Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                   
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul        
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                                                                    
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul              
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul    
6İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                         
7İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 

Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda tau ve beta-amiloid 

oluşumuna yol açan Clusterin (CLU), Sortilin-İlişkili 

Reseptör 1 (SORL1) ve Komplement Reseptör 1 

(CR1) proteinleri kodlayan genlerde rs641120, 

rs202081077 ve rs202213311 varyasyonlarının 

Alzheimer hastalığında incelenmesi hedeflenmiştir.  

Yöntemler: 68 Alzheimer hastası ve 75 kontrol 

olgusu çalışmaya dâhil edildi (Etik Kurul No: 

2012/436-994). Bu çalışma İstanbul Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenmiştir. Kan örneklerinden DNA 

izole edilerek miktar ve saflık analizleri yapıldı. Proje 

numarası 11719/24976. CLU ve CR1 genotipleri 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR)-Restriksiyon 

fragment uzunluk polimorfizmi (RFLP) metodu ile 

SORL1 genotipleri ise kapiller dizileme metodu 

kullanılarak belirlendi. Çalışmanın kategorik verilerin 

karşılaştırılmasında Ki Kare testi (χ2), sayısal 

verilerin karşılaştırılmasında Fisher’s Exact Testi 

kullanıldı ve p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi.  

Bulgular: CLU (rs202081077) mutant TT genotipi ve 

T allel frekansı (p=0,045, p=0,004); SORL1 

(rs641120) mutant TT genotipi ve T allel frekansı 

(p˂0,001, p˂0,001); CR1 (rs202213311) mutant GG 

genotipi ve G allel frekansı (p=0,002, p˂0,001) 

Alzheimer hasta grubunda kontrol grubuna göre daha 

yüksek bulundu.  

Sonuç: CR1 (rs202213311), CLU (rs202081077) ve 

SORL1 (rs641120) varyasyonlarının Alzheimer 

hastalığının patogenezinde rol oynayabileceği 

belirlenmiştir.  

 

PS032  

Sıçanlarda Okadaik Asit ile Oluşturulan Rat 

Alzheimer Hastalığı Modelinde Kannabinoid Tip 2 

Reseptör aktivasyonunun Etkisi  

 

Murat Çakır1, Züleyha Doğanyiğit2, Suat Tekin3, 

Yavuz Erden4, Yılmaz Çiğremiş5, Süleyman Sandal3 

  
1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat                              
2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Yozgat             
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Malatya                                  
4Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bartın 
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik Anabilim Dalı, Malatya 

 

Giriş ve Amaç: Biz bu çalışmada Okadaik asit (OKA) 

ile oluşturulan Alzheimer Hastalığı modelinde selektif 

kannabinoid tip 2 (KB2) reseptör agonisti JWH-

133’ün etkisini araştırdık.  

Yöntemler: 40 adet Sprague Dawley erkek sıçan 4 

gruba (Kontrol, Sham, OKA, OKA+JWH-133) 

ayrıldı. OKA grubuna çift taraflı 

intraserebroventriküler (İCV) olarak 200 ng OKA 

enjeksiyonu yapıldı. OKA+JWH-133 grubuna, OKA 

grubundan farklı olarak 13 gün süreyle intraperitoneal 

JWH-133 (0,2 mg/kg/gün) enjeksiyonu 

gerçekleştirildi. Beyinde korteks ve hipokampus 

bölgelerinde İmmünohistokimysal olarak kaspaz-3, 

fosforile tau (ser396), Amiloid beta, tümör nekroz 

edici faktör alfa (TNF-α), interlökin 1 beta (IL-1β) 

seviyesi incelendi. Verilerin analizi için one-way 

ANOVA testi ve post-Hoc Tukey testi kullanıldı. 

p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: OKA grubunda korteks ve hipokampusda 

Kaspaz-3, fosforile tau (ser396), Amiloid beta, IL-1β 

seviyesi Kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttı. 

JWH-133 uygulanması bu artışı anlamlı olarak azalttı.  

Sonuç: Biz bu çalışmada KB2 reseptör agonisti JWH-

133 uygulanmasının OKA ile oluşturulan Alzheimer 

Hastalığı modelinde nörodejenerasyon ve 

nöroinflamasyonu azalttığını bulduk. Bu çalışma 

Bozok Üniversitesi tarafından desteklendi (BAP-

6602c-TF/17-139).  
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PS033  

Postoperatif Depresyon Tedavisinde Fluoksetin ve 

Sertralinin Karşılaştırılması 

 

Z. Işık Solak Görmüş1, Niyazi Görmüş2, Hatice 

Solak1, Raviye Özen Koca1, Aynur Koç1, Fatma Nur 

Takı1, Selim Kutlu1  

 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya                                                                                                                                        
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp 

Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 

Konya                                                                                                           
3Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Çorum 

 

Giriş ve Amaç: Sertralin ve fluoksetin selektif 

serotonin geri alım inhibitorü (SSRI) olarak 

adlandırılan bir grup antidepresan ajandır. Her ikisi de 

depresyondaki (ayrıca panik atak, anksiyete, obsesif- 

kompulsif bozukluk) insanlarda beyinde dengede 

olmayabilen kimyasallara etki eder. İkisi de bu 

hastalıkların tedavisinde kullanılır. Çalışmamızda 

amaç, baypas cerrahisi sonrası hastalarda kullanılan 

fluoksetin ve sertralinin etki ve güvenilirliğinin 

karşılaştırılmasıdır.  

Yöntemler: Koroner baypas cerrahisi yapılan 

hastalardan atriyum dokuları alındı (nF=17, nS=17). 

Hastaların yaşları 45-72 arasında değişiyordu. Tüm 

dokular 37°C sıcaklıkta termoregüle edilmiş ve 

havalandırılmış (% 95 O2 ve % 5CO2) Krebs çözeltisi 

içeren organ banyolarına yerleştirildi. Dört kanallı 

izole organ banyosu kullanılarak izometrik 

gerilimdeki değişiklikler kaydedildi. Önce izometrik 

kasılmaları indüklemek için 10-1 M Adrenalin, sonra 

kümülatif fluoksetin (10⁻5M, 10⁻⁴M, 10⁻3M, 2. 

10⁻3M) ve kümülatif sertralin (10⁻⁹ ve 10⁻⁴M) organ 

banyolarına ilave edildi, takiben kontraksiyonlar 

sisteme kaydedildi. İstatistiksel değerlendirme 

Friedman ve Kruskal Wallis ile yapıldı.  

Bulgular ve Sonuç: Sertralinde 10⁻9 ve 10⁻⁴M 

dozlarında, fluoksetinde ise 10⁻3M, 2. 10⁻3M 

dozlarında anlamlı kasılma inhibisyonu görüldü 

(p<0.05). Bu durumda sertralin ve fluoksetinin insan 

atriyumunda negatif inotropik etkiye sebep olduğunu, 

ama kalp ameliyatı geçirmiş hastalarda sertralinin 

fluoksetinden daha dikkatli kullanılması gerektiğini 

söyleyebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

PS034  

Sıçanlarda Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm 

Modelinde Müziğin Davranışsal Bulgular Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması  

 

Mustafa Titiz1, Sümeyye Çilingir1, Gülşah Beyza 

Ertosun1, Dilan Acar2, Mehmet Şerif Yavuz2, Gamze 

Kırıkçı3, Güldal Güleç-Süyen1  

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                                                                     
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İstanbul                                                                                                                            
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Anatomy Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Otizm, sosyal etkileşimde 

problemler, tekrarlayıcı davranışlar ile karakterize bir 

bozukluktur. Öğrenme ve bellek problemleri, 

hiperaktivite, ağrıya duyarlılık azalması sıklıkla eşlik 

etmektedir. Çalışmada sıçanlarda Valproik Asit 

(VPA) ile oluşturulan otizm modelinde müziğin otizm 

bulgularını iyileştirici etkisi araştırıldı.  

Yöntemler: Sprague-Dawley sıçanlara gebeliğin 

12,5’uncu gününde 500 mg/kg VPA subkutan 

uygulandı. Kontrol grubundaki gebe sıçanlara 

%0,9’luk NaCl enjekte edildi. 21 günlük üç gruba 

ayrıldı. VPA-müzik grubu (VMG, n=8): P25. günden 

itibaren 14 gün boyunca günde bir saat 65 dB 

Mozart’ın K448 numaralı piyano sonatı dinletildi. 

VPA-kafes grubu (VKG, n=8) ve Kontrol-kafes grubu 

(KKG, n=8): 14 gün boyunca barınma odasında 

kafeslerinde kaldılar. Yavrulara P40’dan itibaren açık 

alan, üç odalı sosyal etkileşim, Y-maze ve kuyruk 

çekme testleri uygulandı.  

Bulgular: Sonuçlar OneWay-ANOVA ile 

değerlendirilmiştir. Açık alan testinde VKG 

sıçanlarda katedilen mesafe ve geçilen kare sayısı 

KKG sıçanlara göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla 

p<0,001, p<0,05). Sosyal etkileşim testinde 

girişkenlik indeksi VKG’nda KKG’na göre anlamlı 

düzeyde azaldı (p<0,05). Y maze’de VKG sıçanların 

spontan alternasyon yüzdesi KKG sıçanlardan 

düşüktü (p<0,05). Kuyruk çekme testinde VKG 

sıçanlarda ağrı duyarlılığı azaldı (p<0,05). VMG 

sıçanlarda tüm testlerde değerlendirilen parametreler 

KKG grubundan anlamlı bir farklılık göstermedi. 

Analizler OneWay-ANOVA ve Tukey testleri 

kullanılarak yapılmıştır.  

Sonuç: Sonuçlarımız, müziğin otizm semptomları 

üzerinde iyileştirici etkisi olabileceğini 

düşündürmektedir.  
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PS035 

Deneyimlerine Göre Sınıflandırılan Satranç 

Oyuncularında Kognitif Beceri Düzeylerinin ve 

Duygusal Durumlarının İncelenmesi  

 

Elif Sümeyra Erdemir1, Şüheda Alpay1, Necip 

Kutlu1, Erol Ozan2  

 
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Manisa          
2 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa  

 

Giriş ve Amaç: Çalışmada, farklı seviyelerdeki 

satranç oyuncularının stres altında tepki hızı ve 

kalitesi (DT), sürekli dikkat/problem çözme yeteneği 

(COG), muhakeme yeteneği (SPM) ve görsel algılama 

(TAVTMB) performanslarının ve duygusal 

durumlarının karşılaştırılması amaçlandı.  

Yöntemler: 7-16 yaş arası toplam 105 kız-erkek 

çocuğun katıldığı çalışmada, bireyler deneyimlerine 

göre profesyonel, orta düzey ve yeni başlayanlar 

olmak üzere 3 grupta sınıflandırıldı. Bireylerin 

kognitif becerileri Viyana Test Sistemi’ne göre 

incelendi. Duygusal durum tespitinde çocuklar için 

depresyon ölçeği (ÇDÖ), çocuklarda anksiyete 

bozukluklarını tarama ölçeği (ÇABTÖ) uygulandı. 

Kruskal-Wallis testi ve korelasyon uygulanarak SPSS 

15.0 da değerlendirildi ve p değeri <0.05 olanlar 

anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Orta düzey oyuncuların tepki verme süresi 

(ort=44,29ms) profesyonellerle (ort=64,05ms) 

kıyaslandığında daha kısa olduğu bulunmuştur. Tepki 

verme kalitesi orta düzey oyuncularda (ort=62,24) 

yeni başlayanlara (ort=46,91) kıyaslandığında daha 

yüksek ve anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Grupların 

homojen dağılmaması sebebiyle gruplar arasında 

COG, SPM, TAVTMB test sonuçlarında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır.  

Sonuç: Orta düzey oyuncuların stres altındaki tepki 

hızı ve kalitesi iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Tepki 

hızının profesyonel oyuncularda, orta düzey 

oyunculara göre kısa olması, satranç oyuncusu 

olmalarındaki tecrübeye istinaden dikkatli bir şekilde 

düşünerek tepki vermelerinden kaynaklandığı 

kanaatine varılmıştır. Oyuncuların satranç 

deneyimleri arttıkça depresyon ve anksiyete 

azalmaktadır. Anahtar kelimeler: kognitif fonksiyon, 

satranç, viyana test sistemi, depresyon, anksiyete. 

 

 

 

 

 

PS036  

Hipnoz Masum mudur? Vital Bulgulara Etkisinin 

Fizyopatolojik Olarak Değerlendirilmesi  

 

Füsun Sunar1,  Serkan Küççüktürk 2  

 
1KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalı, Konya  
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp 

Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Konya 

 

Giriş ve Amaç: Hipnoz 'Tamamlayacı Tıp Tedavileri' 

arasında kullanılmaktadır. Amacımız hipnozun vital 

bulgularda yaptığı değişiklikleri değerlendirerek yan 

etkisinin olup olmadığını değerlendirmektir. Patolojik 

durumda vital bulgular değişir. Ateş, nabız, tansiyon 

ve nefes sayısı, yan etki değerlendirmesinin iyi bir 

göstergesidir  

Yöntemler: Araştırmaya gerekli izin ve onam alınan 

18-65 yaş arası sağlıklı altı kadın ve altı erkek 

toplamda on iki gönüllü katıldı. Hipnoz için kullanılan 

mekanın vital bulgulara etkisinin en aza indirilmesi 

için; sessiz ve oda sıcaklığında konforu sağlandı. 

Katılımcılara hızlı hipnoz tekniği kullanıldı. 10-15 

dakikalık hipnonik trans altında ölçümleri yapıldı. 

Geri sayma metodu ile uyandırıldılar. İstatistiki 

karşılaştırma testi olarak non parametrik Wilcoxon 

Signed Tanks Testi kullanıldı. p< 0,05 düzeyi anlamlı 

olarak kabul edildi.  

Bulgular: Vital bulguların ölçümü ile yapılan tüm 

değişimlerdeki istatistiki sonuç p>0.05’den 

bulunmuştur. Hipnoz öncesi ve hipnozda vital 

bulgulardaki değişiklikler anlamlı bir fark 

göstermemiştir.  

Sonuç: Hipnoz öncesi ve hipnozdaki vital 

bulgulardaki değişikliklerde anlamlı bir fark 

bulunmaması bu tedavinin fizyolopatolojik olarak 

güvenilirliğini ve yan etkisizliğini gösterebilir. 

Çalışmamız başka araştırmalar için bir ön çalışma 

olabilir.  
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PS037  

Hiperglisemik Kardiyomiyositlerde Sodyum 

glukoz Kotransportu-2 İnhibisyonun 

Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi  

 

Yusuf Olğar1, Ayşegül Durak1, Sinan Değirmenci1, 

Naci Ertürk2, Muhammet Talha Akbaş2, Mehmet 

Cihangir Deniz2, Ahmet Aygün2, Muhammed Furkan 

Erciyas2, Burak Tahir Yazar2, Mustafa Salih Yılmaz2, 

Belma Turan1 

 
1 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 

Anabilim Dalı, Ankara  
2 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 3 

Öğrencileri, Ankara 

 

Giriş ve Amaç: Sodyum glukoz değişdokuşçusu 

inhibitörlerinin diyabetik patofizyolojide glikoz 

reabsorbsiyonunu inhibe ederek kan şekerini 

düşürdüğü ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, sodyum 

glukoz değişdokuşçu-2 inhibitörü olarak bilinen 

Dapagliflozinin (DAPA) in-vitro olarak sıçan 

embriyonik ventriküler hücrelerinde (H9c2-hücre 

hattı) hiperglisemik koşullarda, hücre seviyesinde etki 

mekanizmasının elektrofizyolojik yöntemlerle 

açıklanması hedeflenmiştir.  

Yöntemler: Hücreiçi iyon derişimleri, reaktif oksijen 

türevleri ve mitokondri membran potansiyeli 

ölçümleri özel floresan boyalar kullanılarak konfokal 

mikroskobu ve mikrospektrofluorometreyle 

ölçülmüştür. Ortalamalar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlılık seviyesi ANOVA 

(tukey-post-hoc) testi kullanılarak belirlenmiştir. 

DAPA 1 µM seviyelerde hücrelerde toksik etkilere 

neden olduğu için tüm deneysel ölçümler 100 nM ile 

inkübe edilen hücrelerde yapılmıştır.  

Bulgular: DAPA uygulaması hiperglisemik (HG) 

hücrelerde zaten değişmemiş olan hücreiçi Na+ 

değerini etkilemezken, 48-saat inkübasyonda artmış 

olan hücreiçi H+ miktarını istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde arttırmış (p<0,05), hücreiçi Zn+2 değerini 

etkilememiş, buna karşın HG hücrelerinde artmış olan 

sitozolik Ca+2 değerlerini normal değerlere 

yaklaştırmıştır (p<0,05). Önemli bir etki olarak yine 

HG’lerde artmış olan hücreiçi reaktif oksijen türevleri 

seviyesini normal değerlere yaklaştırmış (p<0,05), 

fakat depolarize durumdaki mitokondri membran 

potansiyeline etki etmemiştir.  

Sonuç: DAPA uygulamasının hücreiçi H+ iyonunun 

artmasına etki etmiş olması, bu etkinin Na+/H+ 

değişdokuşçununu inhibe ederek gerçekleştirdiğini 

düşündürmektedir. Ayrıca, antioksidan benzeri etkisi 

DAPA'nın hücre içi çeşitli yolakları etkileyerek 

diyabetik kardiyomiyopatide pozitif etkiler 

yapabileceğini işaret etmektedir. 

 

PS038  

Spontan Hipertansif Sıçanlarda Egzersiz ve 

Egzersizi Bırakma (Detraining) Süreçlerinin 

Böbrek Arilesteraz Enzim Aktivitesi Üzerine Olan 

Etkileri  

 

İsmail Hakkı Akbudak1, Özgen Kılıç-Erkek2, Emine 

Kılıç-Toprak2, Egem Burcu Tuzcu2, Vural 

Küçükatay2, Melek Bor-Küçükatay2 

 
1 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye 

Anabilim Dalı, Denizli 
2 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Denizli  

 

Giriş ve Amaç: Araştırmamızda, spontan hipertansif 

(SHR) ve normal sıçanlarda egzersizin böbrek 

arilesteraz (ARE) enzim aktivitesi üzerine etkisinin ve 

bu aktivitenin egzersizi bırakma (detraining) 

sürecinde zamana bağlı izlediği seyrin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmada kullanılacak sıçanlara 

uygulanacak deney protokolü Pamukkale Üniversitesi 

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’ndan izin alınarak 

yapılmıştır. SHR ve normal sıçanlar sedanter, egzersiz 

ve egzersizi bırakma olarak gruplanmıştır. Egzersiz 

grubundaki sıçanlar 60 dk/gün, 5 gün/hafta, 10 hafta 

yüzdürülmüşlerdir. Böbrek ARE aktivitesi ticari bir 

kit aracılığıyla, sistolik kan basıncı (SKB) tail cuff ile 

kuyruk arterinden ölçülmüştür. Sonuçlar SPSS paket 

istatistik programı kullanılarak Kruskal-Wallis testi 

ile değerlendirilmiş, p<0.05 olan değerler istatistiksel 

olarak önemli kabul edilmiştir.  

Bulgular: Egzersiz SKB’de hem normal hem de 

SHR’lerde azalmaya sebep olmuştur. Böbrek ARE 

aktivitesi SHR’lerde normal sıçanlara göre önemli 

oranda yüksek bulunmuştur (p<0,05). ARE aktivitesi 

egzersizle normal sıçanlarda değişmezken, SHR 

grubunda önemli oranda azalmıştır (p<0,05). 

Egzersizi bırakma normal sıçanlarda böbrek ARE 

aktivitesinde artışa neden olurken (p<0,05), 

SHR’lerde önemli bir değişiklik izlenmemiştir.  

Sonuç: Egzersizin SHR’lerde böbrek ARE 

aktivitesini düşürücü etkisi kan basıncındaki düşmeye 

paralel olarak izlenmiştir. ARE aktivitesindeki 

egzersizle izlenen düşüklük, SHR’lerde egzersizin 

antioksidan kapasiteyi artırmasına bağlı olabilir. PAÜ 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenmiştir (2012ARŞ002, 2013SBE002).  
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PS039  

Deneysel Hipertansiyon Modelinde Kisspeptinin 

Kan Basıncı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması 

 

Özlem Yalcınkaya Yavuz1,  Nurettin Aydogdu1, Ebru 

Taştekin2, Muhammed Ali Aydın1, Nihayet 

Kandemir1, Assel Kudaibergenova1  

 
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Edirne                                       
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim 

Dalı, Edirne  

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda kisspeptinin L-NAME 

ile oluşturulan deneysel hipertansiyon modelinde 

etkilerini araştırmayı amaçladık.   

Yöntemler: Çalışmamızda 40 adet erkek Spraque-

Dawley sıçanlar 4 gruba ayrıldı. Kontrol ve Kisspeptin 

grubu sıçanlara fizyolojik serum, Hipertansiyon ve 

Hipertansiyon+Kisspeptin grubu sıçanlara 1,5 mg/100 

g L-NAME tek doz intravenöz uygulandı. 

Hipertansiyon ve Hipertansiyon+Kisspeptin grubu 

sıçanlara içme suyuna L-NAME (150 mg/L) 3 hafta 

ad libitum verildi. Çalışmanın ikinci haftası Kontrol 

ve Hipertansiyon grubu sıçanlara fizyolojik serum, 

Kisspeptin ve Hipertansiyon+Kisspeptin grubu 

sıçanlara kisspeptin (50 nmol/gün) deri altına 

yerleştirilen ozmotik mini pompalarla iki hafta 

boyunca verildi. Deneyin 21. gününde sıçanların 24 

saatlik idrarları toplandıktan sonra anestezi altında 

kanları ve her iki böbreği alınarak ötenazi uygulandı.   

Bulgular: Hipertansiyon grubunda ortalama arteriyel 

kan basıncının arttığı saptandı (p<0.05). 

Hipertansiyon+Kisspeptin grubunda ise son hafta 

Hipertansiyon grubuna göre ortalama arteriyel kan 

basıncının azaldığı görüldü (p<0.05). Kisspeptin ve 

aldosteronun serum ve idrardaki düzeylerinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05).   

Sonuç: Kisspeptin hipertansiyon tedavisindeki 

etkilerinin doz, veriliş yolu, verilme zamanı ve 

verilme sürelerinde yapılacak düzenlemeler ve 

etkilerinin araştırıldığı daha kapsamlı çalışmalarla 

incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çalışma 

TÜBAP tarafından desteklenmiştir (2017/200). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS040  

ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsünde 

Metabolomik Değişikliklerin İncelenmesi 

 

Gülşah Gündoğdu1, Fatma Demirkaya Miloğlu2, 

Onur Senol2, Yavuzer Koza3, Fuat Gündoğdu3 

 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum  
2Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik 

Kimya Anabilim Dalı, Erzurum       

3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum  

 

Giriş ve Amaç: Dünyada ST segment yükselmeli 

miyokard enfarktüsü (STEMI) kardiyovasküler 

ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. 

Hastalıklara bağlı olarak, insan biyokimyasında bazı 

metabolik tepkimeler değişikliğe uğrar. Biyolojik 

sıvılarda metabolitlerin analiz edilmesi, hastalığın 

tanısında önemli bilgiler verebilir. Bu çalışmada, 

STEMI’li hastaların metabolit tanımlanması yapılarak 

bu metabolitlerin hastalık ile gösterdiği değişiminin 

incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntemler: Çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği’ne 

STEMI tanısıyla yatırılan ardışık 20 hasta ve kontrol 

amaçlı 15 sağlıklıdan serum örnekleri toplandı. Bu 

serum örnekleri asetonitril ile ekstrakte edildi. LC/Q-

TOF/MS/MS yöntemini kullanılarak analiz edildi. 

Kromatogramların değerlendirilmesinde METLIN 

database ve MATLAB 2017a-PLS Toolbox 7.2 

programları kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmada 340 m/z değeri saptandı. İn-vivo 

matriste p<0.01 ve fold analiz sonuçları 1,5’den farklı 

olan 231 tane m/z tespit edildi. Elde edilen m/z 

değerleri Human Metabolome Database 

kütüphanesindeki değerler ile karşılaştırılarak 

tanımlandı. Bunlardan D,L-lösin, D-izolösin, glisin, 

lizin, alanin, kreatin ve fumarik asit hasta grubunda 

azalırken L-arjinin, D,L-valin, oleik asit, valerik asit, 

malonik asit ve fosfotidilgliserol arttı.  

Sonuçlar: Bu çalışmada elde edilen metabolitler hem 

STEMI hastalığının erken tanısında hemde STEMI’in 

mekanizmasının açıklanmasında biyobelirteçler 

olabilir. Bu metabolitler içerisinde özelikle fumarik 

asit ve malonik asit STEMI hastalarının oksidatif 

stress ve hipoksik durumunu yansıtmaktadır.  
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PS041  

Gün Boyu Oruç Tutmak, Akşama Doğru Kalp Hızı 

Değişkenliğini Artırdığı için, Faydalı Gözüküyor  

 

Pınar Çakan, Sedat Yıldız 

 
 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Malatya 

 

Giriş ve Amaç: Mevcut çalışmanın amacı, gün boyu 

oruç tutmanın, kalp hızı değişkenliği (KHD) üzerine 

etkilerini ortaya koymaktı.  

Yöntemler: 40 katılımcı (22 erkek ve 18 kadın, 

ortalama yaş 38,1±1,44), Ramazanda incelendi. Yerel 

etik kuruldan onay alındıktan sonra (2018-78) 

katılımcıların kan basınçları, açlık, susuz ve halsizlik 

skorları (1 en az-10 en çok arası Likert skalası), sabah 

ve akşama doğru tespit edildi. KHD için, 5 dakikalık 

elektrokardiyografik ölçümler sabah, öğlen ve 

öğlenden sonra sırtüstü pozisyonda yapıldı. Bu 

kayıtlardan yazılım kullanılarak SDNN (normal R-R 

aralıklarının standart sapması), LF (düşük frekans), 

HF (yüksek frekans), VLF (çok düşük frekans), 

LF/HF gibi KHD parametreleri hesaplandı. 

Karşılaştırmalar eşleştirilmiş t-testi ile yapıldı.  

Bulgular: Sabah ve öğleden sonraki sistolik 

(105.9±2.1→104.7±1.8 mmHg) ve diyastolik 

(73.2±1.4→72.8±1.2 mmHg) kan basınçları ve kalp 

hızı (66.1±1.3→65.6±1.4 atım/dak) değişmemekle 

beraber (P>0.05) açlık (3.4±0.3→5.4±0.4), suzuluk 

(3.85±0.4→5.8±0.4) ve halsizlik skorları 

(3.8±0.3→6.3±0.4) akşama doğru arttı (P<0.05). 

Sabah, öğlen ve öğlenden sonraki SDNN 

(43±3.7→49±4.8→48±3.4) ve VLF 

(696±98→899±171→960±140) değerleri ise 

öğlenden itibaren artış gösterdi (P<0.05).  

Sonuç: Gün boyu oruç tutma açlığı, susuzluğu ve 

halsizliği artırdı. Bununla beraber, yüksek SDNN ve 

VLF daha iyi sağlıkla ilişkilendirilmiş olduğundan, 

gün boyu oruç tutma kısa vadede faydalı 

gözükmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS042  

İzole Sıçan Aortasında Fluoksetinin Etkisi  

 

Fatma Nur Takı,  Hatice Solak, Raviye Özen Koca, 

Faik Özdengül,  Z Işık Solak Görmüş, Selim Kutlu  

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

 

Giriş ve Amaç: Fluoksetin, selektif serotonin geri 

alım inhibitörleri (SSRI) sınıfında yer alan bir 

antidepresandır. Depresyon tedavisi için dünya 

genelinde en çok reçete edilen ilaçlardan biridir. 

Fluoksetinin kardiyovasküler sistem üzerine olan 

etkileri ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Çalışmamızda, 

fluoksetinin sağlıklı ve hasarlı izole sıçan aortasında 

fenilefrin kasılma yanıtlarına doza bağlı etkilerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE  

Yöntemler: Bu çalışmada Wistar albino dişi sıçanlar 

2 gruba ayrıldı (n=24). Grup1 aort sağlam endotel 

(n=12), grup2 aort hasarlı endotel (n=12) olarak 

belirlendi. Servikal dislokasyondan sonra torasik aort 

izole edildi. Aort dokuları temizlendi ve 3-4 mm 

uzunluğunda halkalara ayrıldı. Halkalar, 37 °C 

sıcaklıkta termoregüle edilmiş ve havalandırılmış 

(%95O2 ve %5CO2) Krebs çözeltisi içeren organ 

banyolarına yerleştirildi. Aort halkalarının izometrik 

gerilimindeki değişiklikler kaydedildi. Fenilefrin 

(FE10-6 M) eklendi ve her iki grupta da kasılmalar 

kaydedildi. Daha sonra fluoksetin grup1'e kümülatif 

olarak 0,01-0,1-1-2 mM dozlarında 

uygulandı.Grup2'de, aort endoteline iğne ile hasar 

verildi. Asetilkolin (Ach10-6M) ile endotel hasarı 

kontrol edildikten sonra, hasarlı şeritler bir saat 

süreyle yıkandı ve FE uygulamasını takiben kümülatif 

olarak fluoksetin verildi, kasılmalar tekrar kaydedildi. 

İstatistiksel değerlendirme için Friedman Kruskal 

Wallis testi kullanıldı.  

Bulgular ve Sonuç: Fluoksetinin 1 ve 2 mM 

dozlarından sonra endotel sağlam aort dokusunda 

kasılmalar istatiksel olarak anlamlı derecede inhibe 

olmuştur (p<0.05).Bu sonuçlar, fluoksetinin 

hipertansif hastaların tedavisi üzerinde yararlı etkileri 

olabileceğini düşündürmektedir.  
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PS043  

Hipertroidili Sıçanlarda Aortik Halka Damar Düz 

Kasının Fenilefrin ve Potasyum Klorüre Yanıtları 

 

Hilal Üstündağ1, Esra Şentürk2, Fikret Çelebi3, 

Mustafa Gül4  

 
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Artvin                                                
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksek 

Okulu, Ağrı  
3Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji 

AD, Erzurum 
4Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, 

Erzurum  

 

Giriş ve Amaç: Tiroid hormonlarının vasküler düz 

kas reseptör sayıları ve farmakolojik kontraktil 

yanıtları üzerindeki etkileri tartışmalıdır. Bu 

çalışmanın amacı, hipertiroidizmli sıçan modelinde 

kontraktil ajanlar olan potasyum klorür ve fenilefrine 

karşı vasküler yanıtların araştırılmasıdır.  

Yöntemler: Çalışma Atatürk Üniversitesi Deney 

Hayvanları Etik Kurulu tarafından onaylandı. Wistar 

Albino cinsi erkek sıçanlar iki gruba bölündü: 

Kontrol(n=5) ve hipertiroidili grup(n=5). 

Hipertiroidizm, sıçanlarda iki hafta boyunca, 0.3 

mg/kg/gün dozunda L-tiroksinin intraperitoneal 

uygulanması ile oluşturuldu. Deney hayvanlarından 

elde edilen plazma örneklerinden fT4, fT3 ve TSH 

ölçümleri yapılarak hipertiroidizm durumu saptandı. 

Her iki grupta bulunan sıçanlardan torasik aort disekte 

edildi ve aortik halkalar, krebs solüsyonu bulunan 

izole organ banyosuna asıldı. Endotelyum olan 

halkalarda KCl ve FE'ye yanıt olarak en yüksek gerim 

(Tmax) ölçüldü. Verilerin değerlendirilmesinde 

Tukey testi ile birlikte one-way ANOVA testi 

kullanıldı. P<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Sonuçlarımız, hipertiroidi grubundan 

alınan aort halkalarının FE (10-7 M) kontraktil 

yanıtlarının kontrole kıyasla anlamlı oranda azaldığını 

(1.34±0.43g, 3.26±0.39g, p<0.05), 40 mM KCl ile 

indüklenen yanıtlarda ise kontrole göre hipertroidili 

ratlarda hafif bir azalma olsa da, bu fark istatistiksel 

açıdan anlamlı değildi (1.89±0.19 g, 2.17±0.14 g).  

Sonuç: Kasılmalarda meydana gelen azalma, 

hipertiroidizm durumunda vasküler dirençte azalma 

meydana geldiğini gösterebilir ve bu durum kısmen 

endotel hücre fonksiyonundaki değişiklikler ile 

açıklanabilir.  

 

 

 

 

PS044  

İntrasellüler Anjiyotensin II’nin Diyabetik Sıçan 

Vasküler Düz Kas Hücre Proliferasyonuna Etkisi  

 

Zehra Çiçek, Zehra Gül Yaşar, Kübra Akıllıoğlu, 

Ayşe Doğan 

 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Adana 

 

Giriş ve Amaç: Anjiyotensin II’nin (AngII) 

intrasellüler sentezi birçok hücre tarafından 

yapılmaktadır. Diyabette, AngII’nin vasküler düz kas 

hücre (VDKH) proliferasyonuna etki mekanizması 

bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamızda sağlıklı ve 

diyabetik sıçan VDKH proliferasyonuna AngII, ATR1 

ve ATR2’nin etkisi araştırıldı. Gereç ve  

Yöntemler: Çalışma, Çukurova Üniversitesi Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun kararına uygun 

olarak yapıldı. Çalışmada Wistar albino erkek sıçanlar 

kullanıldı. Sıçanlarda streptozotosin ile diyabet 

oluşturuldu. Kontrol ve diyabetik sıçanların torasik 

aortasından primer VDKH kültürü yapıldı. AngII 

(0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100 ve 1000μM), ATR1 

antagonisti Olmesartan 1µM ve ATR2 antagonisti 

PD123,319 1µM ile 24 saat inkübe edildi. Hücre 

proliferasyonu tetrazolyum tuzuyla (MTT) 

değerlendirildi. VDKH medyumunda ve lizatındaki 

AngII miktarı ELİSA ile ölçüldü. Veriler ANOVA ile 

analiz edildi.  

Bulgular: Normal ve diyabetik VDKH’de 0,1µM ve 

0,01µM AngII hücre proliferasyonunu anlamlı olarak 

artırdı (p=0,000). Normal VDKH’de AngII, 

AngII+PD123,319, Olmesartan+PD123, 319 ve 

AngII+Olmesartan+PD123, 319 uygulamaları hücre 

proliferasyonunu artırırken AngII+Olmesartan 

uygulaması azalttı (0,000). Diyabetik VDKH’de 

AngII+Olmesartan uygulamasıyla proliferasyon 

değişmedi (p=0,081), (n=6-12). Normal ve diyabetik 

VDKH’de intrasellüler ve hücre medyumunda AngII 

varlığı gösterildi. İntrasellüler ve hücre medyumunda 

AngII düzeylerinde iki grup arasında fark görülmedi 

(n=4).  

Sonuç: Çalışmamızda diyabetik VDKH 

proliferasyonunda artma eğilimi olmasına rağmen 

hücre içi ve dışı AngII düzeylerinde kontrol grubuna 

göre fark olmaması, diyabetteki proliferasyon, AngII 

düzeyleri ve ATR arasında ilişkinin olmadığını 

düşündürmektedir.  
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PS045  

Postoperatif Dönemdeki Kalp Hastası için Hangi 

Antidepresan Daha Güvenilir? 

 

Niyazi Görmüş1,  Z Işık Solak Görmüş2, Aynur Koç3, 

Hatice Solak2, Raviye Özen Koca2, Fatma Nur Takı2, 

Ayşe Özdemir2  

 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 

Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 

Konya                                                                                                        
2Necmettin Erbakan Universitesi, Meram Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya                                                                                                                                               
3Hitit Universitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Çorum  

 

Giriş ve Amaç: Yeni bir antidepresan olan 

agomelatin, bir ilaç firması tarafından geliştirilen 

atipik bir ajandır. Agomelatin, melatonerjik agonist ve 

serotonin 5HT2c antagonisti, melatoninin sentetik bir 

analogudur. Majör depresif bozukluğun tedavisi için 

pazarlanmaktadır. Sertralin, seçici serotonin geri alım 

inhibitörleri (SSRIs) sınıfında bir antidepresandır. 

Depresyon, anksiyete, panik bozukluk için kullanılır. 

Çalışmamızda, insan atriyumunda iki farklı 

antidepresan maddenin güvenilirliğine göre 

karşılaştırılmasını amaçladık.  

Yöntemler: Atriyum apendaj dokuları (nS = 28, nA = 

12) 45-72 yaş arası hastalardan alınmıştır. Tüm 

dokular 37 ° C'de termoregüle edilmiş, 

havalandırılmış (% 95 O2,% 5 CO2) Krebs solüsyonu 

içeren organ banyolarına yerleştirilmiştir. Dört kanallı 

izole organ banyosu kullanılarak izometrik gerimdeki 

değişiklikler kaydedildi. Anestezik ajanların etkilerini 

azaltmak için tüm dokular 3 saat süreyle yıkandı. 

İzometrik kasılmaları indüklemek için doku 

kabinlerine adrenalin (10-1M) uygulandı. Kümülatif 

sertralin (10⁻9M-10⁻⁴M) ve kümülatif agomelatin 

(10⁻9M-10⁻⁴M) dozları organ banyolarına 

eklenmiştir.  

Bulgular ve Sonuç: Kasılmaların inhibisyonu 

10⁻7M, 10⁻4M sertralin dozlarında ve 10⁻⁴M 

agomelatin dozunda istatistiksel olarak anlamlıydı (p 

<0.05). Sonuçlar agomelatinin, sertralinden daha 

güvenli olduğu düşünülmektedir. Her iki ajan da doza 

bağımlı bir şekilde negatif inotropik etkiye sahiptir. 

Postoperatif depresyon için belli doz aralıklarında 

güvenle kullanılabilirler.  

 

 

 

 

 

 

PS046  

Hangisi Daha Güvenilir? Agomelatin Mi, 

Fluoksetin Mi?  

 

Raviye Özen Koca1, Z. Işık Solak Görmüş1, Hatice 

Solak1, Ayşe Özdemir1, Selim Kutlu1, Niyazi 

Görmüş2 

 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya                                                                                                                                  
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp 

Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 

Konya 

 

Giriş ve Amaç: Agomelatin depresyona bağlı 

anormal sirkadiyen ritm temelinde gelişmiş atipik 

antidepresan ilaçtır. Diğer tipik antidepresanlar 

(Fluoksetin= SSRI) bir melatonerjik reseptör agonisti 

(MT1 ve MT2 reseptörleri) ve 5-HT2C antagonistidir. 

Çalışmamızdaki amaç iki antidepresanın 

güvenilirliğinin kıyaslanmasıdır.  

Yöntemler: Koroner baypas cerrahisi yapılan 

hastalardan atriyum dokuları alındı (nF=17, nA=12). 

Hastaların yaşları 45-72 arasında değişiyordu. Tüm 

dokular 37°C sıcaklıkta termoregüle edilmiş ve 

havalandırılmış (% 95 O2 ve % 5CO2) Krebs çözeltisi 

içeren organ banyolarına yerleştirildi. Dört kanallı 

izole organ banyosu kullanılarak izometrik 

gerilimdeki değişiklikler kaydedildi. Önce izometrik 

kasılmaları indüklemek için 10-1 M Adrenalin, sonra 

kümülatif fluoksetin (10⁻5M, 10⁻⁴M, 10⁻3M, 2. 

10⁻3M) ve kümülatif agomelatin (10⁻⁹ ve 10⁻⁴M) 

organ banyolarına ilave edildi, takiben 

kontraksiyonlar sisteme kaydedildi. İstatistiksel 

değerlendirme Friedman ve Kruskal Wallis ile yapıldı.  

Bulgular ve Sonuç: Agomelatinde 10⁻⁴M dozunda, 

fluoksetinde ise 10⁻3M, 2. 10⁻3M dozlarında anlamlı 

kasılma inhibisyonu görüldü (p<0.05). Bu durumda 

agomelatin ve fluoksetinin insan atriyumunda negatif 

inotropik etkiye sebep olduğunu, ama kalp ameliyatı 

geçirmiş hastalarda agomelatinin fluoksetinden daha 

dikkatli kullanılması gerektiğini ve fluoksetinin daha 

güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. 
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PS047  

Periferal Uygulanan Apelinin Mide Boşalımı 

Üzerine Dual Etkisi: Santral Otonomik Yolakların 

Katkısı  

 

Mehmet Bülbül, İlknur Bisen, Osman Sinen 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Periferal uygulanan apelinin 

sıçanlarda mide motilitesini inhibe ettiği 

gösterilmiştir. Literatürdeki bilgiler, apelinerjik 

sistemin beyinde otonomik merkezlere projeksiyonu 

olduğu bilinen sirkümventriküler organlarda (SVO) 

üretildiğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, 

apelin-aracılı gastroinhibitör etkide sempatik ve 

parasempatik viseromotor yolakların katkısının 

araştırılmasıdır.  

Yöntemler: Deneylerden 7 gün önce erkek Wistar 

sıçanlara subdiyafragmatik vagotomi (VGX) ve/veya 

çölyak gangliyonektomi (CGX) uygulanmıştır 

(Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 

Kurulu (B.30.2.AKD.0.05.07.00/101)). Apelin-13 (30 

nmol, ip) mide boşalımı (GE) ölçümlerinden ve 

plazma ve serebrospinal sıvı (CSF) örneklerinin 

toplanmasından 90 dk önce uygulanmıştır. SVO’da 

apelin-aracılı c-Fos ekspresyonu 

immünohistokimyasal olarak belirlenmiştir. Veriler 

ANOVA’yı takiben Tukey post-hoc testi ile 

değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Apelin-13 uygulamasına bağlı olarak 

azalan GE, CGX (p<0,05) veya VGX (p<0,05) 

uygulanan hayvanlarda kısmi azalma gösterirken; 

CGX+VGX hayvanlarında tamamen (p<0,01) bazal 

seviyeye geri dönmüştür. Plazmada ve CSF 

örneklerinde apelin-konsantrasyonunun arttığı 

belirlenmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında, SVO’da 

(özellikle area postrema ve organum vasculosum 

lamina terminalis’te) yoğun bir c-Fos ekspresyonu 

tespit edilmiştir.  

Sonuç: Bu bulgular, periferik ekzojen apelinin 

gastroinhibitör etkisinde santral otonomik yolakların 

hem direkt, hem de indirekt olarak rol alabileceğini 

düşündürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS048  

Sıçanlarda İntraserebroventriküler Olarak 

Enjekte Edilen GLP-1’in Gastrik Mukozal Kan 

Akımına Etkisi; Santral Reseptörlerinin Rolü  

 

Türkan Çelik, Naciye İşbil  

 

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Bursa 

 

Giriş ve Amaç: Çalışmada sıçanlara 

intraserebroventriküler (i.c.v.) olarak enjekte edilen 

‘’glucagon-like peptide-1’’ (GLP-1)’in gastrik 

mukozal kan akımı (GMBF)’na etkisi, bu etkide 

santral reseptörlerinin rolü ve ek olarak etanolün 

GMBF’nda neden olduğu azalma üzerinde GLP-1’in 

etkisinin araştırılması amaçlandı.  

Yöntemler: Uludağ Üniversitesi Hayvan Bakım ve 

Kullanım Komitesi’nden izin alındı. Spraque-Dawley 

erkek sıçanlara izofloran (%4’lük; i.c.v.) anestezisi 

altında i.c.v. enjeksiyonlar için sağ lateral ventriküle 

kanül yerleştirildi. GMBF mide mukozasına prob 

yerleştirilerek kaydedildi. GLP-1 (3,10,30 µg/10µl; 

i.c.v.) ya da serum fizyolojik enjeksiyonunu takiben 

30 dak süresince her 5 dakikada GMBF kaydedilerek 

bazale göre değişimler belirlendi. İntraluminal 

etanolün GMBF’nda neden olduğu azalma üzerine 

GLP-1’in etkisini belirlemek için gastrik çembere 

etanol (1.5ml) uygulanarak 10µg GLP-1 enjeksiyonu 

yapıldı. Santral reseptörlerinin aracılığını araştırmak 

amacıyla ise GLP-1 enjeksiyonundan 5 dak önce 

reseptör antagonisti exendin-(9-39) (1 µg/10µl; i.c.v.) 

enjekte edildi. İstatistiksel değerlendirmede, ikiden 

fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında non-

parametrik testlerden Kruskal-Wallis Testi, iki 

bağımsız grupta Mann-Whitney-U Testi kullanıldı. 

P’nin 0.05’den küçük olduğu değerler istatistiksel 

olarak anlamlı sayıldı.  

Bulgular:10 µg GLP-1 (normal, etanol varlığında) 

GMBF’nı anlamlı derecede arttırdı (p<0.05). Santral 

exendin-(9-39) ise GLP-1’in etkisini değiştirmedi 

(p>0.05).  

Sonuç: Sıçanlara i.c.v. uygulanan GLP-1’in GMBF’nı 

(normal ve etanol varlığında) arttırdığı, etkide santral 

reseptörlerinin rolü olmadığı gözlendi. Uludağ 

Üniversitesi BAP tarafından desteklenen HDP(T)-

2017/2 nolu hızlı destek projesidir. 
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PS049  

Strese Bağlı Oluşan Gastrointestinal Dismotilitede 

Enterik Nöronal Apelinin Rolü  

 

Mehmet Bülbül1, Osman Sinen1, Leyla Abueid1, 

Gökhan Akkoyunlu2  

 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya                          
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, endojen periferal apelinin 

ekzojen kortikotropin-salgılatıcı faktör (CRF) ve akut 

strese bağlı ortaya çıkan gastrointestinal (GI) 

dismotilitedeki rolünün araştırılması için 

planlanmıştır.  

Yöntemler: Mide boşalımı (GE), intestinal transit 

(IT) ve gastro-duodenal açlık motor paterni stressiz 

(NS), CRF (10 µg) enjekte edilen ve hareket kısıtlama 

stresi (HKS) uygulanan erkek Wistar sıçanlarda 

monitörize edilmiştir. Apelin ve CRF reseptörlerinin 

antagonistleri F13A (100 µg) ve astressin (30 µg) 

RS’den önce intraperitonal olarak uygulanmıştır. 

Gastrik ve duodenal apelin ekspresyonları 

immünohistokimyasal yöntemle doku kesitlerinde ve 

longitüdinal düz kas-myenterik pleksus 

preparatlarında incelenmiştir. Veriler ANOVA’yı 

takiben Tukey posthoc testi ile değerlendirilmiştir. 

Deneysel protokoller Akdeniz Üniversitesi Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca onaylanmıştır 

(B.30.2.AKD.0.05.07.00/101).  

Bulgular: RS, GE ve IT’de önemli derecede (p<0.05) 

gecikmeye neden olmuş olup, bu durum F13A ile 

düzelirken (p<0.05), astressin etkisiz bulunmuştur. 

HKS, duodenal faz-III-benzeri kasılmaları 

etkilemezken gastrik kasılmaları bozmuş olup, bu 

kasılmalar astressin ile korunmuştur. F13A, gerek 

HKS, gerekse CRF-aracılı bozulan kasılmaları 

düzeltememiştir. HKS, mide ve duodenal myenterik 

gangliyonlardaki nöronal apelin immünoreaktivitesini 

arttırmıştır.  

Sonuç: Bu bulgular, enterik nöronal apelinin strese 

bağlı ortaya çıkan GI dismotilitede CRF’den bağımsız 

bir yolak aracılığıyla postprandiyal fazda rol aldığını 

düşündürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PS050  

Sıçanlarda Santral Ekzojen Nöropeptit-S’in 6-

OHDA ile Oluşturulan Gastrointestinal 

Disfonksiyona Etkisi  

 

Mehmet Bülbül, Leyla Abueid, Osman Sinen, Ayşe 

Özkan, Aysel Ağar 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, santral ekzojen 

nöropeptit-S (NPS)’nin Parkinson hastalığına (PH) 

bağlı oluşan gastrointestinal (GI) motor fonksiyon 

bozukluklarına etkisinin araştırılmasıdır.  

Yöntemler: Yetişkin erkek Wistar sıçanlar: Kontrol 

(n=6), 6-OHDA ile oluşturulan PH (n=6), akut (10 

nmol, icv, n=10) ve kronik (1 nmol, icv, 7 gün, n=10) 

santral ekzojen NPS tedavisi uygulanan PH grupları 

olmak üzere dörde ayrılmıştır. Mide boşalımı (GE) ve 

intestinal transit (IT), santral 6-OHDA 

enjeksiyonundan 7 gün sonra spektrofotometrik 

olarak ölçülmüştür. Substantia nigra pars compacta’da 

(SNpC) bulunan tirozin hidroksilaz (TH), c-Fos ve 

NPS reseptörü (NPSR) pozitif hücreler 

immunohistokimyasal olarak tespit edilmiştir. 

Deneysel protokoller Akdeniz Üniversitesi Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca onaylanmıştır 

(B.30.2.AKD.0.05.07.00/103).  

Bulgular: 6-OHDA, IT’de herhangi bir değişikliğe 

neden olmazken, kontrol grubuna kıyasla GE’yi 

anlamlı olarak (p<0.05) geciktirmiş olup, bu etki akut 

ve kronik NPS uygulamaları ile normale dönmüştür. 

6-OHDA’ya bağlı TH-pozitif hücre kaybını kronik 

NPS uygulaması düzeltirken (p<0.05), aynı etki akut 

tedavi grubunda gözlenmemiştir. Santral NPS 

uygulaması sonucu c-Fos ekspresyonunun gözlendiği 

TH-pozitif SNpC hücrelerinde NPSR’nin de varlığı 

saptanmıştır.  

Sonuç: Mevcut bulgular, PH’ye bağlı oluşan GI motor 

fonksiyon bozukluklarında santral NPSR’nin yeni bir 

terapötik hedef olabileceğini düşündürmektedir.  
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PS051  

Hipotalamik Oreksin-A CRF-aracılı Oluşan Mide 

Dismotilitesine Katkıda Bulunur  

 

Mehmet Bülbül, Onur Bayramoğlu, Osman Sinen 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, stres kaynaklı mide 

dismotilitesinde endojen santral oreksin-A (OXA)'nın 

rolünü araştırmak için tasarlanmıştır.  

Yöntemler: Hipotalamik OXA ve kortikotropin-

serbestleştirici faktör (CRF) üretimlerini saptamak 

amacıyla hareket kısıtlama stresine (HKS) maruz 

kalan (n=10) ve stressiz (n=10) erkek Wistar 

sıçanların Lateral hipotalamik alan (LHA) ve 

paraventriküler nükleus (PVN) bölgelerinde 

mikrodiyaliz gerçekleştirilmiştir. HKS uygulaması, 

sıçanların 90 dakika süreyle bir platform üzerine 

gövdelerinin flaster bant ile sabitlenmesiyle 

gerçekleştirilmiştir. Postprandiyal mide motilitesi, 

stres yüklemesinden önce OXA ve CRF reseptör 

antagonistleri SB-334867 (40 µg, icv, n=6) ve/veya α-

helikal CRF9,41 (30 µg, icv, n=6) ön uygulamaları 

yapılmış sıçanlarda antro-pilorik kasılmalar izlenerek 

değerlendirilmiştir. Deneysel protokoller Akdeniz 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca 

onaylanmıştır (B.30.2.AKD.0.05.07.00/133).  

Bulgular: Bazal seviyelerine kıyasla, ARS’ye maruz 

bırakılmış sıçanlarda OXA ve CRF konsantrasyonları 

anlamlı (p<0.05) olarak artış göstermiş, bu artış 

reseptör antagonistlerinin ön uygulamaları ile ortadan 

kaldırılmıştır (p<0.05). ARS uygulamasına bağlı 

bozulan antro-pilorik kasılmaların koordinasyonu SB-

334867 ve α -helikal CRF9,41 tarafından kısmen 

düzelme gösterirken, söz konusu değişiklikler her iki 

antagonist birlikte uygulandığında tamamen ortadan 

kalkmıştır.  

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, 

hipotalamik nöronal devrede, endojen OXA’nın strese 

bağlı olarak CRF-aracılı oluşan mide dismotilitesine 

katkıda bulunduğunu düşündürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS052  

Sıçanlarda İndometazin ile Oluşturulan Mide 

Hasarında Agomelatinin Etkileri  

 

Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan2, Mustafa Can Güler1, 

Nezahat Kurt3, Zeliha Yetim4 

 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum                                  
2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat                                   
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya 

Anabilim Dalı, Erzurum  
4Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum 

 

Giriş ve Amaç: Midenin epitel hücreleri devamlı 

olarak mukozal hasara neden olabilen toksik ajanlara 

maruz kalmaktadır. Soğuk/stres, etanol, serbest 

oksijen türleri, iskemi/reperfüzyon ve nonsteroidal 

antiinflamatuvar ilaçların (indometazin, aspirin) 

gastrik hasarın patogenezinde primer faktör oldukları 

gösterilmiştir. İndometazinin serbest radikal 

oluşumunu arttırdığı ve bu radikallerin de lipid 

peroksidasyonunu uyardığı bilinmektedir. 

Agomelatin, melatoninin sentetik bir analoğudur ve 

melatonin gibi MT1 ve MT2 membran reseptörlerini 

uyarır. Agomelatinin oksidatif stresi azaltma ve 

proinflamatuar sitokinlerin (TNF-α, IL-1) 

sekresyonunu inhibe etme özellikleri ve apoptotik 

hasarı azaltması; indometazin kaynaklı mide 

hasarında koruyucu etkileri olabileceğini 

düşündürmüştür.  

Yöntemler: Çalışmada shame kontrol, indometazin-

ülser, indometazin+agomelatine düşük ve 

indometazin+agomelatin yüksek doz grupları olmak 

üzere 4 grup oluşturuldu.  

Bulgular: Mide dokusunda TAS, TOS, OSİ düzeyleri 

belirlendi. Bütün bunlara ek olarak mide dokusunda 

inflamasyon markerları olan IL-1, IL-6, IL-10 ve 

TNF-α düzeyleri ELISA yöntemiyle belirlendi  

Sonuç: Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilerek, 

agomelatinin deneysel olarak oluşturulan mide 

hasarına karşı koruyucu roller histopatolojik ve 

biyokimyasal açıdan ilişkilendirilmeye çalışıldı. 
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PS053  

Santral Nöropeptit-S’nin Mide Motor 

Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Stres-İlişkili Etkiler  

 

Mehmet Bülbül, Onur Bayramoğlu, Leyla Abueid, 

Osman Sinen 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, santral nöropeptit-S 

(NPS)’nin mide motor fonksiyonları üzerine (i) 

stressiz bazal koşullardaki (NS) ve (ii) akut stres 

koşullarındaki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Katı mide boşalımı (GE), NS ve akut 

hareket kısıtlama stresi (ARS) uygulanan erkek Wistar 

sıçanlarda ölçülürken, NPS (10 nmol, icv) ya da NPS 

reseptör (NPSR) antagonisti ML154 (20 nmol, icv) 

santral olarak uygulanmıştır. Postprandiyal mide 

motilitesi ve kalp hızı değişkenliği, izofloran 

anestezisi altında implante edilen gerim ölçer ve 

elektrotlar vasıtası ile eş zamanlı olarak 

kaydedilmiştir. Kortikotropin-serbestleştirici faktör 

(CRF) ve NPSR imünoreaktiviteleri immünofloresan 

boyama yöntemi ile analiz edilmiştir. Veriler 

ANOVA’yı takiben Tukey posthoc testi ile 

değerlendirilmiştir. Deneysel protokoller Akdeniz 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca 

onaylanmıştır (B.30.2.AKD.0.05.07.00/88).  

Bulgular: NS koşullarda, ne NPS’nin, ne de 

ML154’ün santral uygulaması GE’de herhangi bir 

değişikliğe neden olmamıştır. ARS’nin GE’de 

meydana getirdiği gecikme NPS tarafından anlamlı 

olarak düzelme göstermiştir (p<0.05). NPS’nin, ARS 

ile bozulan postprandiyal kasılmaları ve artmış 

sempato-vagal dengeyi onardığı gözlenmiştir. 

Hipotalamik paraventriküler nükleusta ve amigalada 

NPSR ile CRF’nin birlikte eksprese olduğu 

saptanmıştır.  

Sonuç: Bu bulgular, santral uygulanan NPS’nin 

santral stres devresinin başlıca kontrol merkezleri olan 

hipotalamus ve amigdaladaki CRF'nin etkisini 

baskılayarak otonomik çıkıştaki strese bağlı 

bozulmaları hafifletebileceğini düşündürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS054  

Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında 

Evodiaminin Renoprotektif Etkileri 

 

Ersen Eraslan1, Ayhan Tanyeli2, Elif Polat3 

1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat       

 
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum                                  
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya 

Anabilim Dalı, Erzurum    

 

Giriş ve Amaç: Akut böbrek yetmezliğiyle 

sonuçlanan böbrek iskemi/reperfüzyon hasarı, yüksek 

mortalite oranı sebebiyle major bir klinik problemdir. 

Böbrek I/R hasarı sırasında reaktif oksijen türlerinin 

arttığı rapor edilmiştir. Evodiamin, Evodiae Fructusun 

ana biyoaktif içeriklerinden biridir. Evodiaminin 

farmakolojik etkinliği ile ilgili olarak kanser, obezite, 

nosisepsiyon, inflamasyon, kardiyovasküler 

hastalıklar, alzheimer ve bulaşıcı hastalıklar üzerinde 

durulmuştur. Evodiaminin temel pro-inflamatuvar 

prostaglandin E2’nin (PGE2) sentezi üzerinde güçlü 

inhibitör etkileri vardır. Bu nedenle bu çalışmada, 

böbrek iskemi reperfüzyon hasarı modelinde 

evodiamin kullanıldı.  

Yöntemler: Çalışmada kontrol, sham kontrol, iskemi 

reperfüzyon (I/R), I/R + evodiamin (10 mg/kg) 

grupları olmak üzere 4 grup oluşturuldu. Evodiaminin 

böbrek I/R hasarına karşı etkileri araştırıldı. TAS, 

TOS, OSİ düzeyleri belirlendi. Böbrek dokusunda 

inflamasyon markerları olan IL-1β, IL-6, IL-10 ile 

TNF-α düzeyleri ELISA yöntemiyle belirlendi.  

Bulgular: TNF-α, kontrol ve sham grubuna kıyasla IR 

grubunda artmıştır. Evodiamin grubunda IR grubuna 

kıyasla TNF-a düzeyi azalmıştır. IL-1β, IL-6 düzeyi, 

IR grubuna kıyasla evodiamin grubunda azalmıştır. 

IL-10 düzeyi, kontrol ve sham grubuna kıyasla IR 

grubunda artarken, Evodiamin grubunda IR grubuna 

göre azalmıştır. TOS, OSI Evodiamin grubunda IR 

grubuna göre azalırken, TAS artmıştır.  

Sonuç: İnflamasyon ve oksidatif durum açısından 

değerlendirildiğinde evodiamin uygulanması iskemi 

reperfüzyon hasarını açık şekilde azaltmıştır.  
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PS055  

Kaftarik Asit, İskemi/Reperfüzyon ile İndüklenen 

Oksidatif Strese Karşı Böbrek ve Uzak Organ 

Hasarını Azaltır  

 

Ayhan Tanyeli1, Fazile Nur Ekinci Akdemir2  

 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

bölümü, Erzurum                                               
2Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık 

Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ağrı   

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, iskemi/reperfüzyon 

(İR) ile indüklenen oksidatif strese karşı antioksidan 

etkiye sahip kaftarik asit’in düşük ve yüksek 

dozlarının, böbrek ve uzak organ hasarını azaltmadaki 

etkilerini araştırdık.  

Yöntemler: Bu amaçla çalışmamızda Wistar sıçanları 

kullanıldı ve sham, İR (1 saat iskemi/24 saat 

reperfüzyon), düşük (40 mg/kg) ve yüksek (80 mg/kg) 

dozlarda kaftarik asit tedavi grupları olmak üzere 4 

gruba ayrıldı. Tüm bulgularımıza One-way ANOVA 

ve Tukey testi uygulandı. Daha sonra, 24 saat boyunca 

böbrek kan akımını sağlamak için klemp açıldı. 

Reperfüzyon döneminin sonunda, bazı biyokimyasal 

parametrelerin ölçümü için böbrek ve akciğer dokuları 

çıkarıldı. Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Deney 

Hayvanları Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştı 

(27.04.2018/100).  

Bulgular: Böbrek ve akciğer dokularındaki oksidan 

parametreler (TOS, OSI, MDA ve MPO) İR grubunda 

anlamlı olarak arttığı, ancak antioksidan 

parametrelerin (TAS ve SOD) azaldığı görüldü. 

Ancak, oksidan seviyesinin kaftarik asit tedavisi ile 

düştüğü ve bu dokularda antioksidan kapasitenin 

desteklendiği bulunmuştur.  

Sonuç: Tüm biyokimyasal sonuçlarımız ışığında, 

böbrek İR modelinde böbrek ve akciğerin oksidatif 

hasara karşı korunmasında kaftarik asit’in oldukça 

etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS056  

Çekal Ligasyon Delme Yöntemi ile Yapılan 

Abdominal Sepsis Modelinde Böbrek ve Akciğer 

Dokusu Hasarına Karşı Fraxinin Etkisi  

 

Ayhan Tanyeli1, Fazile Nur Ekinci Akdemir2  

 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

bölümü, Erzurum                                               
2Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık 

Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ağrı 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, çekal ligasyon delme 

ile yapılan abdominal sepsis modelinde böbrek ve 

akciğer hasarı üzerine fraxin’in etkisini araştırmayı 

amaçladık.  

Yöntemler: Sprague Dawley sıçanları sham, çekal 

ligasyon delme (CLP), düşük doz (50 mg/kg fraxin + 

CLP) ve yüksek doz (100 mg/kg fraxin + CLP) tedavi 

grupları olarak gruplandırılmıştır. Deneyin sonunda 

sıçanlar sakrifiye edildi ve biyokimyasal 

değerlendirmeler için (TAS, TOS, OSI, SOD, MPO ve 

MDA) böbrek ve akciğer dokuları alındı.  

Bulgular: Sham grubuna kıyasla CLP grubunda TOS, 

OSI, MDA düzeyleri ve MPO aktivitesi yükseldi, 

ancak düşük (50 mg/kg) ve yüksek doz (100 mg/kg) 

fraxin tedavi grupları nedeniyle bu parametreler 

azaldı. Ancak SOD aktivitesi ve TAS düzeyi CLP 

grubunda azalmış, ancak fraxin tedavi gruplarında 

artmıştır.  

Sonuç: Bu çalışmanın biyokimyasal sonuçları, çekal 

ligasyon delme yöntemi ile yapılan abdominal sepsis 

modelinde farklı dozlarda fraxinlerin böbrek ve 

akciğer doku hasarına karşı etkili olduğunu 

göstermiştir.  
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PS057  

Erkek Sıçanlarda İrinotekan ile Oluşturulan 

Böbrek Hasarına Karşı Elajik Asitin Koruyucu 

Etkilerinin Araştırılması  

 

Cemile Ceren Gül1, Aslı Taslidere1, Nese Basak 

Türkmen2, Osman Çiftçi3 

 
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya            
2İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik 

Toksikoloji Anabilim Dalı, Malatya  
3Pamukkale Üniversitesi, Tıp fakültesi, Tıbbi 

Farmakoloji Anabilim Dalı, Denizli 

 

Giriş ve Amaç: İrinotekan (İR), topoizomeraz I adı 

verilen hücrelerdeki bir enzimin etkisini bloke eden 

bir kemoterapi ilacıdır. Elajik asit, güçlü bir anti-

karsinojenik ve antimutagenik doğal fenolik bileşiktir. 

Bu çalışma, Elajik asitin Irinotekan'ın neden olduğu 

böbrek hasarına karşı koruyucu etkilerini ortaya 

koymak amacıyla planlandı.  

Yöntemler: Çalışmada 40 adet Sprague-Dawley 

erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı (n=10). 

Gruplar: Kontrol, İR (10 mg/kg/hafta-i.p.), İR+EA (10 

mg/kg/hafta+50 mg/kg/gün), EA (50 mg/kg/gün-oral 

gavajla). Deneyin 30. Gününde ketamin-ksilazin 

anestezisi altında sıçanların böbrek dokuları 

çıkartılarak, histolojik inceleme yapıldı. Çalışma için, 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları 

Etik Kurulu tarafından onay alınmış, Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce 

desteklenmiştir. (proje no:2016/32)  

Bulgular: IR grubunda; histopatolojik bulgular 

gözlendi. Ayrıca; biyokimyasal verilere ait sonuçlar 

ile sıçanların böbrek dokusundaki histopatolojik 

bulguları arasında bir parallelik saptandı (p<0.05).  

Sonuç: Elajik asit, İrinotekan ile oluşturulan böbrek 

hasarına karşı koruyucu etkilere sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS058  

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Tiroid 

Hormonlarının Çinko ve Selenyum ile İlişkisi  

 

Adeviye Özkan İbiş1, Burhanettin Baydaş2,Tuba 

Özkul3 

 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

Elektronörofizyoloji Programı, Ankara  
2Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bingöl  
3Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

Elektronörofizyoloji Programı, Kayseri 

 

Giriş ve Amaç: Kronik böbrek yetmezliği, ilerleyici 

nefron kaybı sonucunda böbrek fonksiyonlarının 

giderek bozulması ile ortaya çıkan, sıklıkla tiroid 

disfonksiyonu içeren çoklu organ komorbiditeleriyle 

ilişkilidir. Amacımız, kronik böbrek yetmezliği 

hastalarının tiroid fonksiyonlarının, eser 

elementlerden olan çinko ve selenyum ile muhtemel 

ilişkisinin araştırmaktır.  

Yöntemler: Çalışma Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi 

Hemodiyaliz Ünitesinde 53.05±8.90 aydır tedavi 

gören 20 hasta (15’i kadın, 5’i erkek) ile 20 sağlıklı 

(8’i kadın, 12’si erkek) kapsamaktadır. Gruplardan 

alınan kan örnekleri 3000rpm hızda 15dk santrifüj 

edilerek serumlarına ayrılmıştır. Elde edilen 

serumların bir kısmı tiroid hormonları ve bir kısmı da 

çinko ve selenyum analizleri için kullanılmıştır.  

Bulgular: Hasta grubun T3, T4, selenyum düzeyleri, 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

ölçüde düşük bulunmuştur. Kontrol grubun çinko 

değeri 0.6698 mg/L iken hasta grubun çinko değerleri 

ortalaması 0.5209 mg/L‘ye düştüğü görülmüştür. 

Hasta grupta selenyum ile T3, çinko ile T3 ve T4 

arasında pozitif yönde bir korelasyon tespit edilmiştir.  

Sonuç: İnsanlarda çinko ve selenyum gibi önemli 

elementlerin kronik böbrek yetmezliğiyle ilişkisinin 

araştırılması, bu hastalığın prognozunun 

iyileştirilmesinde ve yeni tedavi yöntemlerinin 

geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  
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PS059  

İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında 

Metformin ile Oksidatif Stres ve ICAM-1 

Düzeyinin Modülasyonu  

 

İnci Turan1, Hale Sayan Özaçmak1, V. Haktan 

Özaçmak1, Figen Barut2  

 
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak                                                                                                                             
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak 

 

Giriş ve Amaç: İntestinal iskemi reperfüzyon (İ/R) 

hasarı, gelişen sistemik inflamatuar yanıtın sonucu 

olarak multiorgan yetmezliğine ve ölüme neden 

olabilir. Metformin antihiperglisemik etkileri için 

kullanılan biguanid türevi bir ilaçtır. Bu çalışmanın 

amacı, metforminin deneysel intestinal İ/R hasarı 

üzerindeki etkilerini araştırmaktır.  

Yöntemler: İskemi süperior mezenterik arterin 45 

dakika oklüzyonu ve 2 saat reperfüzyonu ile 

gerçekleştirildi. Sıçanlar 5 gruba ayrıldı (n:8). 

(1)Kontrol grubu, (2) İ/R kontrol grubu, (3) metformin 

50 mg/kg tedavili İ/R grubu, (4) metformin 100 mg/kg 

tedavili İ/R grubu ve (5) metformin 200 mg/kg tedavili 

İ/R grubu. Metformin cerrahi işlemden 1 hafta önce 

gavaj yoluyla uygulandı. Doku malondialdehid 

(MDA), glutatyon (GSH), miyeloperoksidaz (MPO) 

ve intersellüler adezyon molekülü-1 (ICAM-1) 

düzeyleri ile, histolojik değerlendirme yapıldı. 

İstatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark 

one-way ANOVA testi ile grup içi farklılıklar 

Bonferroni testi ile belirlendi.  

Bulgular: İ/R grubunda MDA, MPO, ICAM-1 

düzeyleri ve histopatolojik skor artarken GSH 

düzeyleri azaldı. Metformin tedavisi 100 ve 200 

mg/kg dozunda MDA düzeylerini ve histopatolojik 

skorları düşürdü ve ICAM-1 ve MPO düzeyleri ise 

tüm dozlarda düşük bulundu. Metformin tedavisi GSH 

düzeylerini değiştirmedi.  

Sonuç: Bu sonuçlar, metforminin sıçanlarda İ/R ile 

oluşan bağırsak hasarında koruyucu etkilere sahip 

olduğunu göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS060  

Sıçanlarda Renal İskemi Reperfüzyon Hasarı 

Modelinde Erdostein ve D Vitamininin TRPM 2 

İyon Kanalı Üzerine Etkileri  

 

Hatice Doğan, Okan Tutuk, Enver Ahmet Demir, 

Cemil Tümer 

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay 

 

Giriş ve Amaç: İskemi reperfüzyon hasarı sonucu 

oluşan hücre ölümlerinin moleküler basamakları tam 

olarak bilinmediğinden çalışmamızda renal 

iskemi/reperfüzyon (İ/R) modeli oluşturarak 

antimikrobiyal ve antiinflamatuvar etkilere sahip 

erdostein ve D vitaminin TRPM 2 iyon kanalının gen 

ekspresyon düzeylerine etkilerini araştırmayı 

amaçladık.  

Yöntemler: 41 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan; 

sham (S; n=7), böbrek iskemi/reperfüzyon (İ/R; n=9), 

erdostein+iskemi/reperfüzyon (Erd+İ/R; İ/R öncesi 7 

gün oral gavaj ile 50 mg/kg/gün Erd; n=7), D 

vitamini+iskemi/reperfüzyon (DVit+İ/R;İ/R öncesi 7 

gün intramusküler 500 I.U/kg/gün DVit; n=10), 

erdostein+D vitamini+iskemi/reperfüzyon 

(Erd+DVit+İ/R;İ/R öncesi 7 gün oral gavaj ile 50 

mg/kg/gün Erd ve intramusküler 500 I.U/kg/gün 

DVit; n=8) olmak üzere 5 gruba ayrıldı. İ/R 

gruplarında hayvanların sol böbreklerine 60 dakika 

iskemi sonrası 24 saat reperfüzyon uygulandı. 

İstatistiksel analizlerde Kruskal-Wallis ve Mann-

Whitney U testleri kullanıldı.  

Bulgular: Sham grubuna kıyasla İ/R grubunda 

TRPM2 gen ekspresyon düzeyinin anlamlı derecede 

arttığı saptandı (p˂0.05). İ/R grubu ile 

karşılaştırıldığında Erd+İ/R, DVit+İ/R ve 

Erd+DVit+İ/R gruplarında TRPM2 gen ekspresyon 

düzeylerinin anlamlı derecede azaldığı saptandı 

(p˂0.05). Erd+DVit+İ/R grubu Erd+İ/R ve DVit+İ/R 

grupları ile ayrı ayrı karşılştırıldığında anlamlı bir fark 

saptanmadı (p˃0.05).  

Sonuç: İ/R öncesi erdostein, D vitamini ve bunların 

kombinasyon uygulamalarının TRPM 2 gen 

ekspresyon seviyelerini azaltarak oksidatif stresi 

inhibe etme ile ilişkili olarak renal İ/R hasarınının 

önlenmesi yönünde etki edebileceklerini 

düşünmekteyiz. 
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PS061  

Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Uygulanan 

Sıçanlarda Esmololün Eritrosit Deformabilitesi 

Üzerine Etkisi  

 

Faruk Metin Çomu1, Ayşegül Küçük2, Ülkü 

Sabuncu3, Nevriye Salman3, Timuçin Sabuncu4, 

Gülay Kip5, Ömer Kurtipek6, Mustafa Arslan6  
1Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kırıkkale                         
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya                                                                                                                                  
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Kliniği, Ankara                                                                      
4Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara  
5Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk 

Diş Hekimliği Anabilim Dalı (Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Uzmanı), Ankara  
6Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve 

Reaminasyon Anabilim Dalı, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada alt ekstremite İ/R 

yapılan sıçanlarda esmololün eritrosit deformabilitesi 

üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.  

Yöntemler: Etik kurul onayı alındıktan sonra, 24 adet 

Wistar Albino erkek sıçan, rastgele 4 gruba ayrıldı 

(Kontrol (Grup K), Esmolol (Grup E), İskemi-

reperfüzyon (Grup İ/R), İ/R-Esmolol (Grup İ/R-E). 

İ/R-E grubuna Esmolol (200µg/kg/dk intravenöz) 

işlemden 30 dk önce uygulandı. İ/R gruplarında 

infrarenal abdominal aorta, atravmatik mikrovasküler 

klemp konuldu. Yüz yirmi dakika sonra klemp 

kaldırıldı ve 120 dakika süreyle reperfüzyon sağlandı. 

Eritrositler heparinize tam kan örneklerinden elde 

edildi. Eritrosit deformabilitesi ölçümü için sabit 

akımlı filtrometre sistemi kullanıldı (MP30 veri 

sistemi) ve rölatif resiztans hesaplandı.  

Bulgular: İskemi reperfüzyonun kontrol grubuna 

göre rölatif rezistansı arttırdığı bulundu (p<0.0001). 

İ/R ve İ/R-E gruplarında kontrol grubuna göre eritrosit 

deformabilite indeksi anlamlı olarak yüksek tespit 

edildi (p<0.0001, p<0.0001, sırasıyla). Esmolol 

uygulaması İ/R grubuna göre eritrosit deformabilite 

indeksini anlamlı olarak düşürdüğü tespit edildi 

(p=0.039).  

Sonuç: Esmolol uygulamasının, İ/R oluşturulan 

sıçanlarda bozulan eritrosit deformabilitesini kısmen 

düzelttiğini tespit ettik. Çalışmada ulaştığımız 

bulgular, başka çalışmalarla desteklendiğinde 

esmololün İ/R hasarındaki protektif etkilerinin 

ayrıntılı olarak gösterileceği ve kullanım 

endikasyonlarının genişleyeceği kanaatindeyiz.  

PS062  

Casticin'in Over İskemi-Reperfüzyon Hasarına 

Karşı Koruyucu Etkisi  

 

Ayhan Tanyeli1, Fazile Nur Ekinci Akdemir2, Ersen 

Eraslan3, Mustafa Can Güler1, Ömer Topdağı4  

 
1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum                               
2 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Sağlık Yüksek Okulu, Ağrı  
3 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat                                        
4 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Erzurum 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, deney hayvanlarında 

ovaryum doku hasarını azaltmak için farklı dozlarda 

casticin’in koruyucu etkileri değerlendirilmiştir.  

Yöntemler: Sprague Dawley tipi dişi sıçanlar dört 

gruba ayrıldı (n=8). Gruplar sham (sadece laparotomi 

uygulandı), iskemi-reperfüzyon (bilateral overler 

kendi etrafında 720 derece döndürüldü, 3 saat klemp 

ile sabitlendi, daha sonra kelepçe açıldı ve over 

dokusunun kan akımı 3 saat boyunca sağlandı), düşük 

doz casticin (5 mg/kg i.p + iskemi 3 saat /reperfüzyon 

3 saat) ve yüksek doz casticin (10 mg/kg i.p + iskemi 

3 saat / reperfüzyon 3 saat) olarak yapıldı. Total 

oksidatif durum (TOS) ve total antioksidan durum 

(TAS), oksidatif stres indeksi (OSI), süperoksit 

dismutaz (SOD), miyeloperoksidaz (MPO) 

aktiviteleri ve malondialdehid (MDA) düzeyleri 

deneyin tamamlanması ile elde edilen over 

dokularında biyokimyasal olarak ölçüldü.  

Bulgular: TOS, OSI, MDA düzeyleri ve MPO 

aktivitesi, sham grubuna kıyaslandığı zaman iskemi-

reperfüzyon grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu, 

ancak farklı dozlarda casticin nedeniyle bu 

parametreler azaldı. Buna ek olarak, iskemi-

reperfüzyon grubunda TAS düzeyi ve SOD aktivitesi 

azaldı, ancak casticin uygulaması ile artmıştır.  

Sonuç: Over iskemi-reperfüzyonunun 

araştırılmasında, over dokusunda lipit 

peroksidasyonu, reperfüzyondan önce verilen farklı 

dozlarda casticin uygulamasına bağlı olarak azalır, bu 

nedenle casticin oksidatif stresten korur. 
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PS063  

Sıçanlarda İskemi/Reperfüzyon Hasarına 

ACA’nın Etkisi (Bir Histolojik Çalışma) 

 

Murat Çakır1, Aslı Taşlıdere2, Suat Tekin3, Halil 

Düzova3 

 
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat  
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya  
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Malatya  

 

Giriş ve Amaç: Biz bu çalışmada oksidatif stresle 

aktive olan ve inflamasyonla ilişkisi bulunan 

Transient receptor potential melastatin-2 (TRPM2) 

kanal inhibitörü N-(p-amylcinnamoyl) anthranilic 

acid’in (ACA) böbrek İ/R hasarına etkisini araştırdık.  

Yöntemler: Bizim çalışmamız İnönü Üniversitesi 

Deney hayvanları Etik Kurulu Tarafından onaylandı 

(2017/A-17). 36 adet erkek Sprague-Dawley sıçanlar 

4 gruba (Kontrol, İ/R, İ/R+ACA 5 mg, İ/R+ACA 25 

mg) bölündü. İ/R grubundaki hayvanların her iki 

böbreğine 45 dakika iskemi ve 24 saat reperfüzyon 

uygulandı. Tedavi gruplarına ACA’nın iki faklı dozu 

(5 ve 25 mg/kg) intraperitonal olarak uygulandı. 

Sıçanların böbrek dokuları histopatolojik olarak 

incelendi ve immünohistokimyasal olarak kaspaz-3 

seviyesi ölçüldü. Tüm gruplar nonparametrik Kruskal-

Wallis testi ile karşılaştırıldı. p<0.0001 anlamlı olarak 

kabul edildi.  

Bulgular: Kontrol grubuyla kıyaslandığında İ/R 

grubunda şiddetli glomerüler ve tübüler hasar 

meydana geldi (p<0.0001). Aynı zamanda kaspaz-3 

pozitif hücre sayısı anlamlı olarak arttı. ACA 

uygulaması, İ/R grubuyla karşılaştırıldığında renal 

hasarı ve kaspaz-3 pozitif hücre sayısını anlamlı 

olarak azalttı.  

Sonuç: ACA böbrek İ/R’ye bağlı apoptozu, 

glomerüler ve tübüler hasarı azalttı. Bu çalışma Bozok 

Üniversitesi tarafından desteklendi (BAP-6602c-

TF/17-83).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS064  

Diffüz İntrinsik Pontin Gliomu ile İlgili Gen ve 

Yolakların Biyoinformatik Analizi 

 

Simge Başmaya1, Şevval Kayacan1, Eyyüp Kalemli1, 

Dila Yıldız1, Güldal İnal Gültekin2 

 

1İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi, 

İstanbul 
2İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Glioma, glial hücrelerden köken alan 

bir beyin tümörü çeşididir. Nadir bir hastalık olan 

diffüz intrinsik pontin gliomu (DİPG) şiddetli seyirli, 

ameliyat edilemeyen ve pediatrik bir kanser türüdür. 

Genellikle DİPG hastaları, H3F3A ve HIST1H3B 

genlerinde p.Lys27Met mutasyonunu barındırır. Bu 

çalışmanın amacı; biyoinformatik araçlar kullanarak, 

DİPG oluşumuyla ilgili olan gen ve yolaklarla ilgili bir 

liste oluşturmaktır.  

Yöntemler: Glioma ve DİPG ile ilgili genler ve 

yolaklar; GeneCards, STRING ve Gene Ontology 

(GO) gibi çevrimiçi veritabanları kullanılarak tespit 

edildi.  

Bulgular: Gliomanın ve DİPG’nin H3.3 (H3F3A), 

H3.1 (HIST1 gen grubu), ACVR1 ve EZH2 dahil 

olmak üzere, sırasıyla 4037 ve 23 genle ilişkili 

oldukları saptandı. DİPG bağlantılı genler için 

fonksiyonel GO zenginleştirme analizi, biyolojik 

süreç analizi için ‘gen ifadesinin düzenlenmesi’ ve 

‘reaktif oksijen türlerine hücresel yanıt’ olarak ortaya 

çıkartıldı. Ayrıca DİPG, kanser oluşumunun 

moleküler mekanizmasına yol açan, ‘G-protein bağlı 

reseptör yolakları’, ‘sinoviyal fibroblastta apoptotik 

yolaklar’ ve ‘MAPK/ERK sinyal yolakları’ ile 

ilişkilendirildi.  

Sonuç: Histon kodundaki posttranslasyonel 

modifikasyonların, embriyonal gelişim dönemininde 

ACVR1 ve EZH2 genleri tarafından etkilenebileceği 

ve ilerleyen süreçte ise moleküler kanser yolaklarının 

etkinliğinin arttığı ileri sürülebilir.  
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PS065  

Melatoninin HCT-116 İnsan Kolon Hücre 

Hattında PTX'in Kemoterapötik Aktivitesine 

Etkisi  

 

Burcu Gemici1, Cihan Süleyman Erdoğan1, Elif 

Günalan1, Başak Aru2 

 
1Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                                   
2Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İmmunoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Kolorektal kanser en sık görülen 

kanser tiplerinden biridir. Kemoterapötik ajanların 

kombine tedavi stratejileri, kanser araştırmalarının 

önemli bir alanıdır. Paklitaksel (PTX), çok sayıda 

kanser türünü tedavi etmek için kullanılan bir 

kemoterapi ilacıdır. Ancak, PTX tedavisine direnç ve 

değişkenlik, kliniklerde bu ilacın kullanımını 

kısıtlamaktadır. Epifiz bezi tarafından üretilen 

melatonin (MTN)'in sirkadiyen ritimin regülasyonu 

olarak bilinen işlevinin yanı sıra, çeşitli kanser 

türlerine karşı antikanser etkileri de gösterilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı MTN'nin PTX tedavisine etkisini 

belirlemektir.  

Yöntemler: WST-1 kolorimetrik hücre proliferasyon 

analizi, PTX ve MTN'nin toksisitesini, etken dozunu 

ve maruz kalma süresini belirlemek için 

kullanılmıştır. Flow sitometri ile apoptoz ve nekroz 

bulguları elde edilmiştir.  

Bulgular: Bu çalışmada, MTN'nin, HCT-116 insan 

kolon kanseri hücre hattı üzerinde PTX'in 

kemoterapötik aktivitesini arttırıp artırmadığı 

incelenmiştir. İstatistiksel analiz tek yönlü ANOVA 

ve Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılarak 

GraphPad Prism yazılım programı yardımı ile yapıldı. 

Her iki ilaç tek başına hücre canlılığını doza bağımlı 

bir şekilde azaltmıştır (p <0.05). İlaçların 

kombinasyonu, tek başına PTX ile karşılaştırıldığında 

hücre canlılığını önemli ölçüde azaltmıştır (p <0.001). 

Apoptoz ve nekroz sonuçları hücre canlılığı 

sonuçlarına paraleldir.  

Sonuçlar: Sonuçlarımız MTN'nin PTX'in 

kemoterapotik etkisini doz bağımlı bir şekilde 

artırdığını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PS066  

Hücre İçi Ca2+ Depolarının İnsan Güçlü 

Metastatik Prostat Kanseri Hücrelerinde 

Kendiliğinden Ortaya Çıkan Ca2+ 

Salınımlarındaki Rolü 

 

Nahit Rizaner1, Rustem Onkal1, Scott P. Fraser2, 

Mustafa B.A. Djamgoz2 

 
1Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs                                                                                    
2Imperial College Londra, İngiltere  

 

Giriş ve Amaç: Hücre içi Ca2+ iyonunun, 

proliferasyon ve metastaz da dahil olmak üzere geniş 

yelpazedeki hücresel işlemleri düzenlediği 

gözlemlenmektedir. Kendiliğinden ortaya çıkan Ca2+ 

salınımlarının özellikle güçlü metastatik prostat 

kanseri (PCa) hücrelerinde meydana geldiği daha önce 

gösterilmiştir (bu salınım zayıf metastatik hücrelerde 

yoktur). Bu çalışmada, hücre içi Ca2+ regülatörlerinin 

- sarkoplazmik-endoplazmik retikulum Ca2+-ATPase 

(SERCA) ve ryanodine reseptörü (RyR) – PCa 

hücrelerinde kendiliğinden ortaya çıkan Ca2+ salınımı 

oluşumundaki olası rolü incelenmiştir.  

Yöntemler: Deneyler insan güçlü metastatik prostat 

kanseri PC-3M hücreleri kullanılarak yapılmıştır. 

Hücre içi serbest kalsiyum iyonu ([Ca2+]i) hücre 

zarında çözülebilen floresan Ca2+-belirteci boya 

(Fluo-4AM) kullanılarak ölçülmüş ve 1 saniye 

aralıklarla Leica SP5 konfokal mikroskopu 

kullanılarak görüntülenmiştir. Her hücre için ortalama 

floresan yoğunluğu baselinena bağıl olarak 

ölçülmüştür. Her deney en az üç farklı hücre kültürü 

kabında yapılmıştır (26 hücre).  

Bulgular: SERCA inhibitörü thapsigargin (5μM) ve 

RyR aktivatörü kafein (10mM) uygulaması Ca2+ 

salınımlarını baskılamıştır (n=3). RyR inhibisyonu 

(50μM ryanodine) [Ca2+]i salınım boyutunu 

istatistiki olarak anlamlı bir şekilde %59 baskılamıştır 

(p<0.001; n=26). Buna ek olarak, salınım frekansı da 

istatistiksel olarak anlamlı %72 düşüş göstermiştir 

(p<0.001; n=26).  

Sonuç: SERCA ve RyR ’nin PC-3M hücrelerinde, 

kendiliğinden ortaya çıkan [Ca2+]i salınımlarının 

oluşumunda önemli bir rol oynadığı sonucuna 

varılmıştır.  
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PS067  

Sıçan Karaciğer Dokularında mTOR Sinyal Yolağı 

ile Oksidan ve Antioksidan Durumun Yaşa Bağlı 

Değişikliklerinin Araştırılması 

 

Meltem Yalçın1, Nuray Yazıhan2, Muhsine Sinem 

Ethemoğlu1, Cihan Süleyman Erdoğan1, Mehtap 

Kaçar1  

 
1Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul                        
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Fizyopatoloji Bilim Dalı, Ankara 

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızın amacı, karaciğer 

dokusunda yaşa bağımlı mTOR sinyal yolu aktivitesi 

ile oksidan ve antioksidan durum değişikliklerini 

araştırmaktır.  

Yöntemler: Farklı yaş gruplarında (0, 7, 14, 28 gün 

ve 2, 3, 6, 12, 18, 24 aylık) Sprauge-Dawley sıçanların 

karaciğer dokularında, total oksidan (TOS) ve 

antioksidan (TAS) seviyeleri kolorimetrik yöntemle 

belirlenmiştir. Bu gruplardan yenidoğan, genç erişkin, 

erişkin ve yaşlılık dönemlerinde (0, 28 günlük ve 3, 24 

aylık). mTOR sinyal yolağı ve aktif Kaspaz-3 

aktivitesi western blot yöntemiyle incelenmiştir. 

Deney prosedürleri Yeditepe Üniversitesi yerel etik 

kurul tarafından onaylanmıştır. İstatistiksel analizler, 

oneway ANOVA ve Tukey’in çoklu karşılaştırma testi 

kullanılarak yapılmıştır.  

Bulgular ve Sonuçlar: TOS düzeylerinde yaşa bağlı 

olarak anlamlı bir değişiklik olmazken, TAS 

düzeylerinde ise yaşla beraber bir artış olduğu 

gözlenmiştir. 7 ve 14 günlük hayvanlara kıyasla, 18 ve 

24 aylık hayvanlarda TAS seviyeleri artmıştır 

(p<0.05, n≥3). Aktif Kaspaz-3 aktivitesi ise yaşa bağlı 

olarak artmaktadır (p<0.05). mTOR sinyal yolağı 

aktivitesinde, özellikle pS6 protein düzeyinde yaşa 

bağlı değişim gözlenmiştir. Tartışma: TOS 

seviyelerinde yaşa bağlı olarak değişim 

gözlenmezken, TAS seviyelerinde artış olması, artan 

TAS kapasitesinin yaşla birlikte artan oksidatif stresi 

kontrol altına alabileceğini düşündürmektedir. Diğer 

yandan apoptotik aktivite de yaşla beraber 

artmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS068  

Romatoid Artritli Hastalardan Elde Edilen Kan 

Örneklerine Ozon Uygulamasının DNA Hasarına 

Etkisi  

 

Pınar Yüksel, Mustafa Edremitlioğlu, Coşkun Zateri, 

Dilek Ülker Çakır, Münevver Coşkun 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, romatoid artritli (RA) 

hastaların 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-OHdG) 

düzeyi ile hastalığın DNA’da hasar oluşturup 

oluşturmadığı, sağlıklı bireylerden ve RA’lı 

hastalardan elde edilen kan örneklerine ozon 

uygulanmasının DNA’da hasara neden olup olmadığı 

incelenmiştir.  

Yöntemler: Çalışma RA tanılı 32 gönüllü ve kontrol 

grubunda yer alan 31 gönüllü ile yapılmıştır. Ozonun 

DNA hasarına etkisini araştırmak için katılımcılardan 

alınan kan örneklerinin bir kısmı 50 µg/ml yoğunlukta 

ozon uygulanarak bir kısmıysa ozonlanmadan alkali 

komet yöntemiyle incelenmiştir. Katılımcıların serum 

8-OHdG düzeyleri ticari ELISA kitleriyle 

ölçülmüştür. İstatistiksel değerlendirmede Kruskal-

Wallis ve Mann-Whitney U-testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Değerlendirmeler sonucu RA’lı hastaların 

8-OHdG düzeyi kontrol grubundan farklı 

bulunmamıştır (p>0,05) ve 8-OHdG düzeyi 

remisyondaki hastalarda, aktif hastalık dönemindeki 

hastalardan farklı çıkmamıştır (p>0,05). Komet 

verilerine göre RA’lı hastalarda DNA hasarında artış 

saptanmamıştır (p>0,05). Yine komet analizi 

sonuçlarına göre ne sağlıklı bireylerin ne de RA’lı 

hastaların kanlarına ozon uygulamasına bağlı DNA 

hasarında artış meydana gelmemiştir (p>0,05).  

Sonuç: RA’lı hastalarda 8-OHdG düzeyi ile DNA 

hasarının artmadığı ve kana doğrudan 50 µg/ml 

yoğunlukta ozon uygulanmasının DNA’da hasara yol 

açmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma 2015-13 sayılı etik 

kurul onayıyla yürütülmüş ve Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir 

(Proje no: TYL-2015-706).  
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PS069  

Rotenonla İndüklenen Nörotoksisitede Koruyucu 

Ajanlar olarak Kurkumin ve Resveratrol  

 

Betül Genç1, M Alper Erdoğan2, Özlem Yılmaz1  

 
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, İzmir                                           
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

 

Giriş ve Amaç: Rotenon, böcek ilacı olarak yaygın 

şekilde kullanılan oldukça toksik bir pestisittir. 

Kurkumin ve resveratrol koruyucu etkileriyle bilinen 

doğal polifenollerdir. Bu çalışmada amacımız, 

öncelikle rotenonun nöroblastoma hücreleri 

üzerindeki nörotoksik etkilerini göstermek ve 

kurkumin ile resveratrolün rotenon ile indüklenen 

nöroblastoma hücrelerinin proliferasyonuna ve üreme/ 

koloni oluşturma yeteneklerine etkilerini araştırmaktı.  

Yöntemler: Bu çalışmada insan nöroblastoma hücre 

dizileri (SH-SY5Y) kullanıldı. İnvitro deneylerde 

sitotoksisite MTS yöntemiyle, hücrelerin 

üreme/koloni oluşturma yetenekleri klonojenik testle 

değerlendirildi. Toksisite, 24 saat, farklı dozlarda 

rotenon (1, 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 500 nM) 

uygulanarak oluşturuldu ve etkili dozun (LD50) 200 

nM olduğu belirlendi. Tedavi için toksisite öncesinde 

kurkumin (10, 50, 100, 500, 1000 nM) ve resveratrol 

(1, 5, 10, 50, 100 µM) uygulandı. İstatistiksel analiz 

için One-way ANOVA kullanıldı (p<0.05).  

Bulgular: Elde ettiğimiz sonuçlar, kurkumin (10 nM) 

ve resveratrol (1 μM) ile 24 saat süreyle yapılan ön 

tedavinin, rotenon (200 nM) ile indüklenen SH-SY5Y 

hücrelerinde, hücre proliferasyonunu sırasıyla %87 ve 

%98 olarak kontrole göre önemli şekilde artırdığını 

gösterdi (p<0.05). Bu ajanlarla koloni oluşturma 

kapasitesi de %97 ve %105 olarak arttı (p<0.05).  

Sonuç: Kurkumin ve resveratrol, rotenonla 

indüklenen SH-SY5Y hücrelerinde hücre 

proliferasyonunu ve koloni oluşumunu artırmıştır. Bu 

bulgular, polifenollerin nörotoksisiteye karşı 

potansiyel koruyucu etkiye sahip olabileceğini 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS070  

Akciğer Alveolar Epitelinde Opioidlerin Sodyum 

Transportu Üzerine Etkileri 

 

Şevin Güney1, Ezgi Ermiş-Kaya2, Heimo Mairbäurl2 

 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.D. 

Ankara 
2Heidelberg Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal 

Klinik VII: Spor Hekimliği, Almanya  

 

Giriş ve Amaç: Morfin, eroin, metadon gibi 

opioidlerin intoksikasyonunda pulmoner ödem 

sıkılıkla görülmektedir. Aktif sodyum geri emilimi, 

alveoler alandan sıvının uzaklaştırılmasını sağlayarak 

ödemi önler. Bu çalışmada opioidlerin, alveolar 

sodyum emilimini etkileyerek pulmoner ödeme neden 

olup olmadığını test ettik.  

Yöntemler: Sıçan primer alveoler tip II 

hücreleri(AEH) izole edildikten sonra, konfluent 

olana dek hücre kültüründe büyütüldüler. Daha sonra 

AEH’deki sodyum transportu mu (µ), delta (δ) ve 

kappa (κ) opioid reseptör agonistleri uygulanarak 

Ussing kamarasında ölçüldü. Opioid reseptörlerinin 

ekspresyonu Western blot ile gösterildi. Sonuçlar, Tek 

Yönlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA ve post hoc Fisher 

LSD testi ile değerlendirildi, ortalama ± S.D olarak 

ifade edildi. Hayvan deneyleri için “Animal 

Protection Committee of the University of Heidelberg 

and the Regierungspräsidium Karlsruhe” tarafından 

etik onay verilmiştir.  

Bulgular: Western blot ile AEH'lerde her üç opioid 

reseptörünün de varlığı gösterilmiştir. δ-opioid 

reseptörü agonisti DPDPE, epitelyal sodyum 

kanallarının inhibisyonunu gösteren, amiloride 

duyarlı transepitelyal sodyum transportunu azaltmıştır 

(p <0.05). Buna karşılık µ ve κ opioid agonistleri 

(sırasıyla DAMGO ve U50488), geniş aralıktaki 

dozlarda sodyum transportunu uyarmıştır (p <0.05).  

Sonuçlar: Opioidler, solunumun merkezi kontrolü 

üzerindeki etkilerinin yanı sıra, akciğerde de sodyum 

geri emilimini etkiliyor gibi görünmektedirler. δ 

Opioid reseptörünün uyarılması, alveoler sıvı geri 

emiliminin opioidler aracılığı ile baskılanmasını 

sağlayarak pulmoner ödeme neden olabilir.  
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PS071  

Deneysel Varikosel Modelinde TRPM7 Gen 

Ekspresyonu Üzerine Alfa-LipoikAsit’in Etkisi 

 

Okan Tutuk1, Hatice Doğan1, Enver Ahmet Demir1, 

Sümeyye Tutuk2, Cemil Tümer1 

 
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay        
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Biyokimya, Anabilim Dalı, Hatay 

 

Giriş ve Amaç: Varikosel, spermatik venin 

dilatasyonu sonucu geri akımla gerçekleşen; testiküler 

ısı artışı, hipoksi ve artmış oksidatif stres ile 

karakterize erkek infertilitesine neden olan patolojik 

bir durumdur. Reaktif oksijen radikallerinin 

sprematogenezi bozarak infertiliteye neden olduğu 

bilinmektedir. Çalışmamızda varikosel modeli 

oluşturduğumuz sıçanlarda oksidatif stresle 

aktivasyonu değişebilen TRPM7 iyon kanalı üzerine 

Alfa lipoikasit’in (ALA) etkisini araştırmayı 

amaçladık.  

Yöntemler: MKU etik kurulundan onayı alınan 

(2017/7-3) çalışmada 24 adet Wistar albino erkek 

sıçan; Sham (S;n=8), Varikosel (V;n=8) ve 

Varikosel+ALA (V+ALA); n=8) şeklinde 3 gruba 

ayrıldı. S;batın açılarak spermatik ven, etrafındaki 

dokulardan diseke edilerek kapatıldı. V;varikosel 

modeli oluşturuldu. V+ALA; varikosel modeli 

oluşturulduktan sonra 8 hafta boyunca her gün 100 

mg/kg ALA oral gavaj yoluyla uygulandı. Deney 

sonunda analizler için sıçanların testis dokuları alındı 

ve TRPM7 gen ekspresyon seviyeleri belirlendi. 

İstatistiksel analizde, Shapiro-Wilk normalite testine 

göre; Kruskal Wallis testi kullanıldı. Gruplararası 

karşılaştırmada Mann Whitney U testi kullanıldı.  

Bulgular: S ve V+ALA gruplarıyla kıyaslandığı 

zaman V grubunda TRPM7 ekspresyon seviyesi 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmış 

bulundu(sırasıyla p<0.01, p<0.05). V grubuna kıyasla 

V+ALA grubunda TRPM7 ekspresyon seviyesinin S 

grubuna yaklaşarak istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde azaldığı saptandı(p<0.05).  

Sonuç: Sıçan testislerinde özellikle spermatogenik 

hücreler ve spermatozoanın farklı aşamalarında 

yüksek oranda eksprese edildiği bilinen TRPM7'nin 

spermatogenezisin düzenlenmesinde ALA'nın 

etkisiyle Mg homeostazı ile beraber Ca2+ sinyal 

yolağını kontrol ederek varikoselin tedavisine katkıda 

bulunabileceğini düşünmekteyiz.  

 

 

 

PS072  

Bir Pilot Lisans Öğrencisi Çalışması: Derin 

Parsiyel Kat Yanık Modelinde Endüstriyel Gres 

Yağının Etkinliği 

 

Okan Gönder1, Faruk Arslan1, Ender Remzi Siyer1, 

Yasemin Bilgiç2, Enver Ahmet Demir2, Cemil 

Tümer2  

 
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata 

Sökmen Tıp Fakültesi Lisans Öğrencisi, Hatay  
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata 

Sökmen Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 

Hatay  

 

Giriş ve Amaç: Yanık, acil müdahale gerektirebilen, 

yaşamı tehdit edebilen ve en iyi ihtimalle ızdıraba yol 

açan bir yaralanmadır. Bu pilot çalışmada bilhassa 

endüstri işçileri tarafından ampirik şekilde yanık 

tedavisinde kullanılan gres yağının etkinliği 

araştırılmıştır.  

Yöntemler: 6 adet Wistar albino sıçan eşit gruplara 

ayrıldı: Sham, Gres yağı ve Sülfadiazin. Hayvanların 

dorsal cilt bölgelerine anestezi altında 3-cm çapta 

derin parsiyel kat yanık oluşturuldu. Ağrıyı sınırlamak 

amacıyla 3 gün boyunca içme sularına analjezik 

eklendi (%2 parasetamol). Yanık sonrası Sham 

grubundaki hayvanlara herhangi bir tedavi 

uygulanmazken Gres yağı ve Sülfadiazin 

gruplarındaki hayvanlara topikal gres yağı veya 

sülfadiazin (2 g) uygulandı. Tedavi, herhangi gruptaki 

bir hayvanda yara tam iyileşene kadar sürdürüldü. 

İstatistiksel analiz için tekrarlı iki-yönlü ANOVA ve 

post-hoc Tukey testi kullanıldı. Buna göre tedavi tipi 

ve süre yara çapına bağımlıydı (Etik onay #2018/5-4).  

Bulgular: 21’nci günde Sülfadiazin grubunda tam 

iyileşme görülünce çalışma sonlandırıldı. Bu esnada 

en az iyileşme gözlenen hayvanda yara çapı %25 

küçülmüştü. Süre (p<0.001) ve tedavi türü (p=0.027) 

yara iyileşmesini bağımsız şekilde (etkileşim, 

p=0.251) etkilemektedir. Post hoc analizde 

sülfadiazin’in tedavisiz bırakmaya (p=0.034) ve gres 

yağına (p=0.038) üstün olduğu; ancak gres yağıyla 

tedavisiz bırakma arasında fark bulunmadığı 

(p=0.977) görülmüştür.  

Sonuç: Komplikasyonlar düşünülerek endüstri 

işçilerinin mevcut medikal tedavi seçenekleri 

haricinde kanıta dayanmayan yöntemlere 

başvurmamaları tavsiye edilmelidir.  
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PS073  

Sıçanlarda Tcdd Yan Etkılerıne Karşı Β-Glukanın 

Karacığer Hasarı Üzerındekı Yararlı Etkılerı 

 

Osman Çiftçi1, Nese Basak Türkmen2, Aslı 

Taslidere3, Cemile Ceren Gül3 

 
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp fakültesi, Tıbbi 

farmakoloji Anabilim dalı, Denizli                  
2İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik 

Toksikoloji Anabilim Dalı, Malatya  
3İnönü Üniversitesi, Tıp fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim dalı, Malatya  

 

Giriş ve Amaç: 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-p-dioksin 

(TCDD), hayvanlarda ve insanlarda ciddi toksik 

etkilere neden olan yaygın bir çevre kirleticisidir. Beta 

glukan (BG) güçlü antioksidan maddedir ve serbest 

radikalleri temizler. Bu çalışma, sıçanlarda beta 

glukan ve TCDD kaynaklı hepatotoksisitenin 

koruyucu etkilerini araştırmayı amaçlamıştır.  

Yöntemler: Çalışmada 40 adet Sprague-Dawley cinsi 

erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı (n=10). 

Gruplar: Kontrol, TCDD (2 mikrogram/kg/hafta-i.p.), 

TCDD+BG (2 mikrogram/kg/hafta+50 mg/kg/gün), 

BG (50 mg/kg/gün-oral gavajla). Deneyin 30. 

gününde ketamin-ksilazin anestezisi altında sıçanların 

karaciğer dokuları çıkartılarak, histolojik inceleme 

yapıldı. Çalışma için, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Deney Hayvanları Etik Kurulu tarafından onay 

alınmış, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi’nce desteklenmiştir. (proje no:2015/45)  

Bulgular: Kontrol ve beta glukan gruplarındaki 

karaciğer dokuları normal histolojik görünümdeydi. 

TCDD grubunda; histopatolojik bulgular gözlendi. 

TCDD+Beta glukan grubunda ise bu bulguların 

azaldığı görüldü. Biyokimyasal verilere ait sonuçlar 

ile sıçanların karaciğer dokusundaki histopatolojik 

bulguları arasında bir paralellik saptandı (p<0.05).  

Sonuç: Sonuç olarak, beta glukan tedavisi TCDD ile 

indüklenen hepatotoksisite üzerinde koruyucu aktivite 

gösterdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS074  

Sıçanlarda Yanığa Bağlı Karaciğer ve İnce Barsak 

Hasarında Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyve 

Ekstresinin Rolü  

 

Sinem Usuk1, Begümhan Ömeroğlu Yel1, Muhammet 

Emin Çam2, Meral Yüksel3, Berna Karakoyun4 

 
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Maltepe, İstanbul                                                                                                                        
2Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 

Farmakoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul  
3Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Kartal, 

İstanbul                                                                                                      
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Temel Sağlık Bilimleri Bölümü, Maltepe, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Gilaburu (Viburnum opulus L.,GB) 

ülkemizde etnobotanik kullanımı olan ve zengin 

flavonoid içeriğine sahip bir meyvedir. Çalışmanın 

amacı, sıçanlarda yanığa bağlı uzak organ hasarında 

GB meyve ekstresinin etkilerini araştırmaktır.  

Yöntemler: Eter anestezisi altında sıçanlar 900oC’lik 

(yanık) veya 250oC’lik (kontrol) su banyosunda 10 

saniye tutuldular ve yanıktan hemen sonra ve 24.saatte 

serum fizyolojik (1 ml; oral) veya GB (100 

mg/kg/gün; oral) ile tedavi edildiler. Ön tedavi 

grubunda ise GB, yanık oluşturulmadan 1 hafta önce 

uygulanmaya başlandı. Sıçanlar yanıktan 48 saat 

sonra dekapite edildi, serum ve doku örneklerinde 

biyokimyasal parametreler ölçüldü. Veriler ANOVA 

ve Student'ın t testi ile değerlendirildi. Çalışma M.Ü. 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından 

onaylanmıştır (29.2018.mar).  

Bulgular: Yanık grubunda yüksek serum karaciğer 

enzimleri, karaciğer ve ince barsak dokularında artmış 

malondialdehit, luminol- ve lusigenin-aracılı 

kemiluminesans değerleri ve azalmış antioksidan 

glutatyon seviyeleri, GB tedavileri ile geri döndü 

(p<0.05-0.001). Her iki dokuda artmış 

myeloperoksidaz aktivitesi karaciğer dokusunda GB 

tedavileri ile azaldı (p<0.001). İnce barsak dokusunda 

yüksek nitrik oksit ve peroksinitrit kemiluminesans 

seviyeleri GB ön tedavisi ile azalırken (p<0.05-0.01), 

karaciğer dokusundaki artmış kaspaz-3 aktivitesi, GB 

yanıktan hemen sonra ve 24. saatte verildiğinde azaldı 

(p<0.05).  

Sonuç: Gilaburu, yanığa bağlı oksidatif stresi ve 

inflamatuvar yanıtı baskılayarak uzak organlarda 

oksidatif hasara karşı iyileştirici ve koruyucu etkiler 

göstermektedir.  
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PS075  

Biyokimyasal Sonuçlara Göre İntestinal İskemi 

Reperfüzyon Hasarı Urapidil ile Önlenir 

 

Deniz Öztürk1, Ayhan Tanyeli2, Derya Güzel3, Elif 

Polat4, Hüseyin Baylan5  

 
1Atatürk Universitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksek Okulu, Erzurum 
2Atatürk Universitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum                                                                                                                                       
3Sakarya Universitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Sakarya                                                                                                                                                                                                                                                                               
4Sakarya Universitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya 

Anabilim Dalı, Erzurum                                                                                                                                         
5Sakarya Universitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi 

Anabilim Dalı, Erzurum 

 

Giriş ve Amaç: İntestinal-iskemi-reperfüzyon hasarı 

(IR), komplikasyonlarından dolayı tıbbi 

araştırmacıların en önemli sorunlardan biridir. 

Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve 

glutatyon gibi antioksidan enzimler oksidan durumu 

engellemek için gereklidir. Enflamatuvar durumu 

tespit etmek için MPO (miyeloperoksidaz) ve MDA 

(Malondialdehit) kullanılır. Oksidatif stres, TOS (total 

oksidan durum), TAS (total antioksidan durum) ve 

OSI (oksidatif stres indeksi) ile tahmin edilebilir. 

Çalışmamızda urapidilin antioksidan etkiye sahip olup 

olmadığını anlamak için iki farklı dozda (0.5mg/kg-

5mg/kg) intestinal IR üzerine etkilerini araştırdık.  

Yöntemler: Çalışmamızda 40 dişi Wistar-albino 

sıçanı sham (grup 1), IR (grup 2), IR artı DMSO 

(dimetil sülfoksit)(grup 3), IR artı urapidil 0.5 

mg/kg(grup 4) ve IR artı urapidil 5 mg/kg (grup 5) 

olmak üzere 5 gruba ayrıldı.  

Bulgular: TAS düzeyleri, grup 2 ve 3'te sham(grup 1) 

ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede azalırken; 

TOS, OSI, MDA ve MPO düzeyleri anlamlı olarak 

arttı. TAS, grup 4 ve 5’te grup 2’ye kıyasla artarken, 

TOS, OSI, MDA ve MPO düzeyleri azalmış 

bulunmuştur.  

Sonuç: Tüm sonuçlara göre urapidil, bağırsak dokusu 

üzerindeki reperfüzyon hasarının oksidan etkilerini 

önledi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS076  

Mezenterik İskemi-Reperfüzyonun Neden Olduğu 

Bağırsak Doku Hasarına Karşı Evodiamin  

 

Mustafa Can Güler1, Ayhan Tanyeli1, Fazile Nur 

Ekinci Akdemir2, Ersen Eraslan3, Mustafa Can 

Güler1, Ömer Topdağı4 

 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum                                          
2İbrahim Çeçen Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, Sağlık Yüksek Okulu, Ağrı                                                                                                                                             
3Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Yozgat                                
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 

Hastanesi Dahiliye Anabilim Dalı, Erzurum 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, evodiaminin mezenterik 

iskemi-reperfüzyonun neden olduğu barsak doku 

hasarına karşı koruyucu etkisini göstermeyi 

amaçlamıştır. Bu amaçla deney hayvanlarında 

mezenterik iskemi-reperfüzyon modeli çalışmamızda 

yapıldı.  

Yöntemler: İskemi-reperfüzyon ve Evodiaminin 

düşük ve yüksek doz tedavi gruplarında süperior 

mezenterik arter 1 saat süreyle klemplendi. Daha 

sonra klemp açıldı ve 2 saat reperfüzyon başlatıldı. 

Deney sürecinin sona ermesinden sonra, tüm 

hayvanlar sakrifiye edildi ve bağırsak dokusu 

örnekleri toplandı.  

Bulgular: TOS, OSI, MDA düzeyleri ve MPO 

aktivitesinin sham grubuna göre iskemi-reperfüzyon 

grubunda arttırdığı görüldü. Ayrıca, iskemi-

reperfüzyon grubunda SOD aktivitesi ve TAC 

seviyesi azalmıştır. TAC değeri ve SOD aktivitesi 

artarken, düşük ve yüksek dozlarda evodiamin (10 ve 

20 mg/kg) uygulanan gruplarda TOS, OSI değerleri, 

MPO aktivitesi ve MDA düzeyi azaldı.  

Sonuç: İki farklı evodiamin dozu, mezenterik iskemi-

reperfüzyonun neden olduğu bağırsak doku hasarına 

karşı koruyucu etkiler gösterdi. 
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PS077  

Lityum-Pilokarpin ile İndüklenen Status 

Epileptikus Modeli Oluşturulan Sıçanlarda 

Uzamsal Bellek ve Hipokampüsleri Üzerine 

Propolisin Etkileri 

 

Gül Büşra Kaya1, Memet Hanifi Emre2, Azibe 

Yıldız3, Nigar Vardı3 

 
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Malatya                                          
2Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul  
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya  

 

Giriş ve Amaç: Status epileptikus (SE), 30 dakikadan 

daha uzun süre devam eden jeneralize konvülziyonlar 

şeklinde görülen, yaygın bir nörolojik hastalıktır. 

Kontrol edilmediğinde, nöronal hasarlara yol açar. 

Çalışmada amaç, SE’lu sıçanlarda propolisin 

hipokampüs dokuları ve uzamsal bellek üzerinde 

oluşan nöronal değişimleri saptamaktır.  

Yöntemler: Çalışmada 50 adet Sprague-Dawley dişi 

sıçan kullanıldı. Gruplar 10 adet sıçandan oluşturuldu. 

Grup1(G1) kontrol, G2 (propolis+Lityum-Pilokarpin) 

G3, (Lityum-Pilokarpin+Diazepam+propolis), G4 

(lityum-Pilokarpin-Propolis), G5 (Lityum-

Pilokarpin). Sıçanlar Morris Su Tankı’nda 

yüzdürüldü. Daha sonra sıçanların hipokampüsleri 

çıkartılarak, histolojik inceleme yapıldı. Verilerin 

değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi 

kullanıldı. p<0.05 değeri, istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi. Çalışma için, İnönü Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu tarafından 

onay alınmış, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi’nce desteklenmiştir. (proje 

no:2014/14)  

Bulgular: Propolis verilen gruplarda, epileptik grupla 

karşılaştırıldığında, kadranlarda kalış süresi uzarken, 

platforma olan gecikme süresi ve varışta alınan yol 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde kısaldı. Morris su 

tankına ilişkin elde edilen sonuçlar ile deneklerin 

hipokampüs alanındaki nöronlardaki morfolojik ve 

sayısal yoğunluklarında oluşan değişiklikler arasında 

bir parallelik saptandı. (p<0.05).  

Sonuç: Sonuçlara göre; SE’lu sıçanlarda, propolis 

özellikle nöbet sonrası evrede kulanıldığında nöbetin 

yol açtığı hasarların sonuçlarının giderilmesinde katkı 

sağladığı saptandı.  

 

 

 

 

PS078  

Penisilin ile Oluşturulan Deneysel Epileptiform 

Aktivite Üzerine Nöropeptit S ’nin Etkisi  

 

Çiğdem Çiçekli, F. Banu Şen, Mustafa Ayyıldız, 

Erdal Ağar 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Samsun  

 

Giriş ve Amaç: Epilepsi, tekrarlayan nöbetlerle 

karakterize nörolojik bir hastalıktır. Nöropeptit S 

(NPS) güçlü farmakolojik etkileri olan düzenleyici bir 

peptittir. NPS’nin, anksiyeteye bağlı stresi azalttığı, 

dopamin düzeyini artırdığı, hafıza bozukluğunu 

iyileştirdiği ve nörotoksinlerin sebep olduğu hücre 

kaybını tersine çevirdiği yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir. Sunulan çalışma ile NPS’nin penisilin 

ile oluşturulan epileptiform aktivite üzerine olan 

etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Sunulan çalışmada, OMÜ Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Kurulu (2016/54) tarafından 

onaylanan ortalama 210-230 g ağırlığında 70 adet 

erişkin erkek Wistar sıçan kullanıldı. Üretan anestezisi 

altında 500 IU Penisilin-G (intrakortikal) 

enjeksiyonuyla epileptik aktivite oluşturuldu. NPS 

0,025-1 nmol arasında 8 farklı doz olarak 

intraserebroventriküler (i.s.v.) yolla uygulandı. 

NPS'nin kronik etkisini araştırmak için ise kanül 

yerleştirilen hayvanlara bir hafta boyunca 1 nmol 

(i.s.v.) NPS uygulandı. Elde edilen 

elektrokortikografik verilerin istatistiki 

değerlendirmesi SPSS 17 kullanılarak ANOVA ve 

Mann Withney-U testleri ile değerlendirildi.  

Bulgular: Elde edilen elektrofizyolojik kayıtların 

değerlendirilmesi sonucunda NPS doz gruplarında, 

spike frekansları ve amplitüdleri bakımından kontrol 

grubuna göre anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). 

Kronik uygulanan NPS de epileptiform aktivitenin 

frekans ve amplitüd değerlerini etkilemedi (p>0.05).  

Sonuç: Sunulan çalışmada, NPS’nin penisilin ile 

oluşturulan epileptiform aktivite üzerine etkisinin 

olmadığı sonucuna varıldı.  
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PS079  

Genetik Absans Epilepsili WAG/Rij Sıçanlarda 

Görülen Spontan Epileptik Deşarjlara 

Seftriaksonun Etkisi  

 

Emre Soner Tiryaki, Gökhan Arslan, Mustafa 

Ayyıldız, Erdal Ağar  

 
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun  

 

Giriş ve Amaç: Bir antibiyotik olan seftriakson 

kronik olarak uygulandığında jeneralize nöbetleri 

azaltmaktadır. Bu çalışmada, seftriaksonun genetik 

absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda görülen spontan 

epileptik deşarjlara etkisini inceledik.  

Yöntemler: OMÜ hayvan yerel etik kurulundan izin 

alındıktan sonra 185-200 gr ağırlığındaki 6-7 aylık 

WAG/Rij erkek sıçanlar salin ve seftriakson (200 

mg/kg) olmak üzere 2 gruba ayrıldı (n=12). Anestezi 

uygulanan hayvanlara bipolar elektrotlar yerleştirildi. 

İyileşme periyodunu takiben 3 saatlik bazal aktivite 

kaydı alındı ve sıçanlara 1 hafta süreyle 200 mg/kg 

seftriakson intraperitoneal (i.p.) olarak uygulandı. Son 

enjeksiyondan 1 saat sonra 3 saatlik ECoG kaydı 

tekrarlandı ve elde edilen kayıt, ilaç öncesi dönemle 

diken dalga deşarj (DDD) sayısı açısından paired-t 

testi ile karşılaştırıldı.  

Bulgular: Kontrol (fizyolojik tuzlu su; 1 ml, i.p.) ve 

200 mg/kg seftriakson (1 ml, i.p.) grubunda ilaç 

sonrası dönem, ilaç öncesi döneme göre 

karşılaştırıldığında DDD sayısında anlamlı bir 

değişiklik saptanmadı (p>0,05).  

Sonuç: Çalışmamızda, kronik seftriakson 

uygulamasının DDD sayısına etki etmediği saptandı. 

Enfeksiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan 

seftriaksonun absans epilepsili hastalarda güvenle 

kullanılabileceğini düşünmekteyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS080  

Sıçanlarda Egzersize Bağlı Koenzim Q10 

Kullanımının Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi  

 

Yıldırım Kayacan1, Günay Çerit2, Babak Elmi 

Ghojebeigloo2, Süleyman Emre Kocacan3, Mustafa 

Ayyıldız4  

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor 

Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Anabilim 

Dalı, Samsun                                                                                                 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Samsun                                            
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek 

Okulu, Samsun  
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Samsun 

 

Giriş ve Amaç: Ratlarda koşu bandı egzersizi ve 

Koenzim Q10 (COQ10) desteğinin, epileptiform 

aktivitenin frekansı ve amplitüdü üzerine etkilerini 

değerlendirmektir.  

Yöntemler: Egzersiz (E), Kontrol (K), Koenzim Q10 

(KoQ10) ve Koenzim Q10+egzersiz grubu 

(KoQ10+E) olmak üzere toplam 25 erkek albino 

Wistar sıçan dört gruba ayrıldı. Deney protokolü, 

haftada 5 gün 10 hafta boyunca uygulandı (Etik kurul 

numarası: OMU-HADYEK; 2017/62). Gavaj ve 

egzersiz uygulamalarının ardından sıçanlara 

mikroenjektör ile sol kortekse 500 IU penisilin verildi 

ve Power Lab veri toplama sistemi kullanılarak üç saat 

boyunca elektrokortikogram (ECoG) kaydı alındı. 

ECoG kayıtlarının frekansı ve amplitüdü çevrimdışı 

olarak analiz edildi. Veriler, Anova ile analiz edildi 

(SPSS v.21).  

Bulgular: Egzersiz uygulaması epileptiform 

aktivitenin ortalama spike sayısını, 70. ve 110. dakika 

arasında kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde 

azalttı (p<0.05). Bu anlamlılık, 80. ve 90. dakikalar 

arasında ileri düzeyde idi (p<0.001). KoQ10 ve 

KoQ10 + E gruplarında epileptiform aktivitenin 

anlamlı düzeyde azaldığı tespit edildi.  

Sonuç: Bu çalışmada egzersizin ve COQ10 

desteğinin, epileptiform aktiviteyi baskıladığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca penisilinle oluşturulan epilepside 

egzersiz uygulamasının, COQ10’un etkisini 

potansiyalize ederek daha fazla antikonvulsan etki 

gösterdiği belirlenmiştir. 
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PS081  

Kafeinin Genetik Absans Epilepsili WAG/Rij 

Sıçanlarda Görülen Diken Dalga Deşarjlarına 

Etkisi  

 

Gökhan Arslan, Emre Soner Tiryaki, Mustafa 

Ayyıldız, Erdal Ağar 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

AD, Samsun 

 

Giriş ve Amaç: Bir metilksantin türevi olan kafein, 

başta içecekler olmak üzere birçok besinin içerisinde 

yer almakta olup ayrıca sporcular tarafından gıda 

takviyesi olarak da kullanılmaktadır. Bu çalışmada 

intraperitoneal (i.p.) uygulanan kafeinin WAG/Rij 

sıçanlarda görülen diken dalga deşarjlarına (DDD) 

etkisini inceledik.  

Yöntemler: OMÜ hayvan yerel etik kurulundan izin 

alındıktan sonra 7-8 aylık 200-220 gr ağırlığında 

WAG/Rij erkek sıçanlara (n=28) bipolar elektrotlar 

yerleştirildi. Cerrahiden 1 hafta 3 saatlik bazal ECoG 

aktivite kaydı alındı. Kafein 1, 3, 10 mg/kg dozlarında 

i.p. yolla uygulandı ve 3 saatlik ECoG kaydı daha 

alındı. Elde edilen veriler paired-t testi ile 

karşılaştırıldı.  

Bulgular: Kontrol grubu (fizyolojik tuzlu su; 1 ml, 

i.p.) ve 1 mg/kg kafein (i.p.) grubunda ilaç sonrası 

dönem, ilaç öncesi döneme göre karşılaştırıldığında 

DDD sayısında anlamlı değişiklik saptanmadı 

(p>0,05). Ancak, 3 mg/kg ve 10 mg/kg kafein 

dozlarında enjekte edilen kafein DDD sayısını anlamlı 

olarak azalttı (p<0,05).  

Sonuç: Adenosin A1 ve A2A reseptörlerinin 

antagonisti olan kafein, WAG/Rij sıçanlarda spontan 

absans nöbetlerinin azalmasına neden olmaktadır. 

Dünyanın en çok tüketilen psikoaktif maddesi olan 

kafeinin absans epilepsili hastalarda nöbetlerin artışı 

açısından risk oluşturmayacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS082  

Absans Epilepsi Modelinde N-Asetilsisteinin Spike 

Dalga Deşarjlarına Etkisi 

 

Cumaali Demirtaş,  Hande Kılıçkaya, Sena Ebru 

Çağlar, Metehan Akça, Kemal Tolga Saraçoğlu, 

Mehmet Yıldırım   

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Epilepsi toplumun %1-3’ünü 

etkileyen kronik özelliğe sahip, yaygın nörolojik bir 

hastalıktır. Sunulan çalışmada genetik absans 

epilepsili WAG/Rij sıçanlarda N-asetilsisteinin 

(NAC) spike-dalga deşarjları üzerindeki etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntemler: SBÜ-HADYEK’ten onay alınan 

çalışmada 12 aylık dişi WAG/Rij sıçan (n=7) 

kullanıldı. Hayvanlara EEG elektrodu 

yerleştirilmesinden bir hafta sonra bazal EEG kayıtları 

alındı. Bazal EEG kaydı sonrası 5 gün boyunca NAC 

(300 mg/kg i.p.) uygulandı. Beşinci dozdan sonra 

EEG kayıtları tekrar alındı. İstatiksel karşılaştırma 

Wilcoxon testi kullanılarak yapıldı.  

Bulgular: NAC öncesi bazal nöbet frekansı (nSWD), 

toplam nöbet süresi (dSWD) ve ortalama nöbet süresi 

(sSWD) sırasıyla 28±6, 94±21 sn ve 3,29±0,25 sn 

olarak tespit edildi. Beş günlük 300mg/kg NAC 

enjeksiyonu sonrasında nSWD, dSWD ve sSWD 

sırasıyla 37±5, 264±153 sn 6,47±3,2 sn olarak 

saptandı (p>0,05).  

Sonuç: Çalışmadan elde edilen verilere göre absans 

epilepsili dişi WAG/Rij sıçanlarda 5 günlük 300 

mg/kg NAC uygulaması SWD frekans ve süresinde 

bir artışa yol açmakla birlikte bu etki istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. NAC’ın absans epilepsi 

üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için ilave 

araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  
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PS083  

Deneysel Epilepsi Modelinde N-Asetilsisteinin Ağrı 

Duyarlılığına Etkisi 

 

Sena Ebru Çağlar, Cumaali Demirtaş, Hande 

Kılıçkaya, Metehan Akça, Tolga Kemal Saraçoğlu, 

Mehmet Yıldırım  

 
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Epilepsi hastalarında yeni 

tanımlanmış olan ve sadece baş ağrısı ile seyreden 

klinik tablo, literatürde "epileptik baş ağrısı" veya 

"iktal epileptik baş ağrısı" olarak ifade edilmektedir. 

Epilepsi ile migren komorbiditesi oldukça dikkat 

çeken bir durumdur. Sunulan çalışmada absans 

epilepsili sıçanlarda ağrı duyarlılığının ve bu 

duyarlılık üzerine N-asetilsisteinin (NAC) etkisinin 

dinamik ağrı testi kullanılarak araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmada genetik olarak absans 

epilepsili 12 aylık WAG/Rij dişi sıçan (n=7) kullanıldı 

(SBÜ-HADYEK 2018-04/07). Progesteron ve 

östrojen hormonlarının davranış testlerini 

etkilememesi adına, deneyler proöstrus evresine denk 

gelmeyecek şekilde yapıldı. Beş gün süreyle sıçanlara 

intraperitoneal olarak 300 mg/kg NAC verildi. 

Enjeksiyonlardan önce ve sonraki mekanik ağrı 

eşiğini belirlemek için dinamik plantar test uygulandı. 

Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde 

Wilcoxon testi kullanıldı.  

Bulgular: Sıçanlarda mekanik geri çekme latensi 

NAC öncesinde 9,54±1,19 sn iken uygulama sonrası 

11,36±1,34 sn olarak tespit edildi (p>0,05). WAG/Rij 

dişi sıçanlarda 5 günlük 300 mg/kg NAC uygulaması 

ağrı eşiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

oluşturmadı.  

Sonuç: NAC’nin farklı dozları kullanılarak ve n sayısı 

artırılarak çalışmanın genişletilmesinin uygun olacağı 

öngörülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS084  

Absans Epilepsinin Genetik Bir Modelinde N-

Asetilsisteinin Lokomotor Aktivite Üzerine Etkisi  

 

Hande Kılıçkaya, Sena Ebru Çağlar, Cumaali 

Demirtaş, Metehan Akça, Kemal Tolga Saraçoğlu, 

Mehmet Yıldırım 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: N-asetilsistein (NAC) klinikte 

mukolitik olarak sıkça reçete edilen bir ilaçtır. Bazı 

hayvan çalışmalarında antiepileptik ilaçlarla birlikte 

kullanılan NAC’ın antikonvulsan etki sergilediği 

bildirilmiştir. Sunulan çalışmada genetik olarak 

absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda NAC'ın motor 

ve lokomotor aktiviteler üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmada 12 aylık WAG/Rij dişi 

sıçanlar (n=7) kullanıldı. Sıçanlara 5 gün süreyle 300 

mg/kg NAC intraperitoneal olarak uygulandı. Absans 

epilepsili sıçanlarda NAC'ın motor ve lokomotor 

aktiviteler üzerindeki etkisini belirlemek için 

uygulama öncesi ve sonrasında rotarod ve open field 

testleri yapıldı. Verilerin istatistiksel analizi Wilcoxon 

testi kullanılarak gerçekleştirildi.  

Bulgular: Rotarod testinde NAC uygulaması öncesi 

ve sonrasında sıçanların dönen silindir üzerinde kalma 

süreleri sırasıyla 203±34 ve 109±43 sn olarak saptandı 

(p<0,05). Open field testinde ise NAC uygulaması 

öncesi ve sonrasında sıçanların kat ettikleri toplam 

mesafe 14,7±2 ve 6.7±2 metre olarak tespit edildi 

(p>0,05).  

Sonuç: Dişi WAG/Rij sıçanlarda 300 mg/kg NAC 

enjeksiyonu rotarod testinde motor aktiviteyi anlamlı 

olarak azaltırken, open field testinde gözlenen 

lokomotor etkinlikteki azalma istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmadı.  
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PS085  

Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan 

Epileptik Nöbetlerde Düzenleyici Nöropeptid 

Mekanizmalar  

 

Erkan Kılınç1, Handan Güneş2  

 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu  
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Sivas  

 

Giriş ve Amaç: Nörojenik inflamasyon aşırı nöronal 

deşarjları tetikleyerek epileptik nöbetlere yol 

açmaktadır. Grelin, obestatin ve vazoaktif intestinal-

peptid(VIP) epileptik nöbetleri modüle edebilir. 

Sunulan çalışmada, grelin, obestatin ve VIP’in 

sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan nöbet 

modelinde, nöbetler ve nörojenik inflamasyon 

belirteçlerinden kalsitonin gen-ilişkili peptid (CGRP), 

P-maddesi(SP) ve IL-1beta’nın plazma düzeyleri 

üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Wistar erkek sıçanlar(10-12 haftalık) beş 

gruba ayrıldı(n=7). İntraperitoneal olarak, SF grubuna 

serum fizyolojik, diğer gruplarda ise pentilentetrazol 

enjeksiyonundan (50 mg/kg) 30 dakika önce SF+PTZ 

grubuna serum fizyolojik, Ghr+PTZ grubuna 80 µg/kg 

grelin, Obes+PTZ grubuna 1 µg/kg obestatin ve 

VIP+PTZ grubuna 25 ng/kg VIP uygulandı. 

Sıçanların video kayıtları ve devamında kanları alındı. 

Davranışlar Racine skalası ile ve plazma CGRP, SP ve 

IL-1beta düzeyleri ise ELISA ile değerlendirildi. 

Veriler One-Way ANOVA ile analiz edildi.  

Bulgular: Obestatin ve VIP, jeneralize tonik-klonik 

nöbete girme süresini azaltırken (p<0.05), VIP ayrıca 

miyoklonik-jerke girme süresini de azalttı (p<0.01). 

Diğer taraftan pentilentetrazol, plazma CGRP, SP ve 

IL-1beta düzeylerini artırırken (p<0.05), grelin bu 

artışları önledi (p<0.05). Ayrıca VIP, pentilentetrazol 

ile tetiklenen CGRP düzeylerini daha fazla artırırken 

(p<0.05), IL-1beta düzeylerini azalttı (p<0.05). 

Obestatin’in plazma CGRP, SP ve IL-1beta üzerine 

etkisi olmadı (p>0.05).  

Sonuç: Bulgularımız epilepsi üzerine obestatin’in 

prokonvülsan, VIP’in ikili, grelin’in ise antikonvülsan 

etkisi olduğunu önermektedir. Bu nöropeptitlerin 

reseptörleri epilepsi tedavisinde iyi bir hedef olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

PS086  

Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye 

Vilazodonun Etkisi 

 

Hülya Hökelek1, Süleyman Emre Kocacan2, Mustafa 

Ayyıldız2, Erdal Ağar 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun 

 

Giriş ve Amaç: Vilazodon, depresyon tedavisinde 

yaygın olarak kullanılan, seçici serotonin geri alım 

inhibitörü ve 5-HT1A reseptör kısmi agonisti olan bir 

antidepresandır. Bu çalışmanın amacı, vilazodon’un 

penisilin ile oluşturulan epileptiform aktivite üzerine 

olan etkisini araştırmaktır.  

Yöntemler: Bu çalışmada 180 - 240 gram ağırlığında 

olan Wistar erkek sıçanlar (n=24) kullanıldı. 500 IU 

Penisilin-G potasyum (i.k.) enjekte edilerek 

epileptiform aktivite oluşturuldu. Penisilin 

verilmesinden 30 dakika sonra vilazodon dozları (5 

mg/kg, 10mg/kg, 20mg/kg; intraperitoneal olarak) 

uygulandı. Bu çalışma OMÜ Yerel Etik Kurulu (OMU 

HADYEK) tarafından onaylandı ve OMÜ Proje 

Yönetim Ofisi tarafından desteklendi (PYO.TIP. 

1904.17.018). İstatistik değerlendirmelerde SPSS 

One-Way ANOVA ve Post hoc Tukey testi kullanıldı.  

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 10 

mg/kg vilazodon 50. dakikadan itibaren deney sonuna 

kadar spike frekansını anlamlı olarak azaltırken 

(p<0.05), 20 mg/kg vilazodon 50- 60. dakikalar 

arasında anlamlı olarak azalttı (p<0.05). 5mg/kg 

vilazodon spike frekansında anlamlı bir değişiklik 

oluşturmadı (p>0.05).  

Sonuç: Sunulan çalışma, vilazodonun orta dozu 

penisilin ile uyarılan epileptiform aktiviteyi 

baskıladığını gösterdi. Vilazodonun antikonvulsan 

etki mekanizmasını açıklayabilmek için daha ileri 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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PS087  

Eksenatidin Penisilinle Oluşturulan Epileptiform 

Aktiviteye Etkisi ve Bu Etkide Nitrerjik Sistemin 

Rolü  

 

Ayşegül Yıldız1, Süleyman Emre Kocacan2, Aydın 

Him3 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Sinir Bilimleri Anabilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun  
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu 

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızın amacı, eksenatidin 

sıçanlara penisilin ile indüklenen epileptiform aktivite 

üzerine etkisinin araştırmaktır.  

Yöntemler: Çalışmada 72 adet erkek Wistar sıçan 

kullanıldı. Penisilin enjeksiyonundan 30 dk önce 

sırasıyla 50, 100, 200 μg/kg dozunda eksenatid 

intraperitoneal uygulandı. Penisilinden 30 dk önce 

yalnız başına ve eksenatidle birlikte L-NAME ve SNP 

(sodyum nitroprusid) (i.k.) verildi. Tek-yönlü varyans 

analizi ve Post Hoc Bonferroni testleri uygulandı. 

Çalışmamız için etik kurul onayı alınmıştır. Bu 

çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 

desteklenmiştir (PYO.TIP.1904.17.009).  

Bulgular: Eksenatidin 200 μg/kg dozu epileptik spike 

frekansını anlamlı olarak azaltırken (p<0,05), 50 ve 

100 μg/kg dozları etkisizdi (p>0,05). Etkin eksenatid 

dozu ile SNP (50 μg/2 μl) birlikte verildiğinde 

ortalama spike frekansı 0-170. dakikalar arasında 

anlamlı olarak azaldı (p<0,05). Etkin doz ile L-NAME 

(100 μg/2 μl) birlikte verildiğinde penisilin 

enjeksiyonundan sonra sadece 90-110. dakikalarda 

spike frekansı anlamlı olarak azaldı (p<0,05). Latens 

ve amplitüd değerleri açısından gruplar arasında 

istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).  

Sonuç: Eksenatidin antikonvülzan etki gösterdiğini, 

eksenatidin etkisinin L-NAME ile kısmen bloklandığı 

için NO üzerinden ayrıca NO dışında farklı bir yolak 

üzerinden de olabileceği düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS088  

Parikalsitolün Absans Epilepsili WAG / Rij 

Sıçanlar Üzerine Etkileri  

 

Hatice Aygün1, Mustafa Ayyıldız2, Erdal Ağar2 

 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat  
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun   

 

Giriş ve Amaç: D vitamini, nörosteroid olarak kabul 

edilmiştir ve nöroprotektif etkisi vardır. D vitamini 

etkisini D vitamini reseptörü aracılığıyla gösterir. 

Parikalsitol vitamin D reseptör agonistidir ve nispeten 

yan etkileri azdır. Genetik olarak epileptik WAG/Rij 

sıçanlar absans epilepsinin deneysel hayvan 

modelidir. Bu çalışmanın amacı parikalsitolün 

WAG/Rij sıçanlarına antikonvülsan etkilerini 

değerlendirmektir.  

Yöntemler: Deneysel prosedür Gazi Osman Paşa 

Üniversitesi Hayvan Etik Komitesi tarafından uygun 

bulundu (2018-HADYEK-17). 21 erkek WAG/Rij 

sıçanı rastgele üç gruba ayrıldı. ECoG 

değerlendirmesi yapmak için kafatasına tripolar 

elektrot yerleştirildi. İyileşme periyodunu takiben her 

sabah 09:00'da 2 saat bazal ECoG kayıtları alındı. 

Daha sonra kontrol (Grup I; fizyolojik tuzlu su 0,5 

ml/kg), parikalsitol (Grup II: 5 μg/kg), parikalsitol 

(Grup III: 10 μg/kg) intraperitoneal uygulandı. 

Enjeksiyondan 30 dakika sonra tüm hayvan 2 saat 

daha ECoG kaydı alındı. Kayıtların sonunda diken 

dalga deşarjları(DDD) sayısı, süresi, amplitüdü ve her 

nöbet kümesindeki spike sayısı hesaplandı.  

Bulgular: İlaç uygulamalarından önce ve sonra aynı 

grupların ECoG kayıtlarının karşılaştırılması, 

eşleştirilmiş örneklem t-testleri ile yapılmıştır. 

Parikalsitol (5 μg/kg ve 10 μg/kg) doz uygulanması 

toplam DDD sayısını, süresini ve her kümedeki spike 

sayısını azaltırken (p<0.05), spike amptidünü 

değiştirmedi (p>0,05).  

Sonuçlar: Çalışmamızda, parikalsitolun WAG/Rij 

sıçanlarda görülen absans benzeri nöbetlerde 

antiepileptik etkileri olduğu gösterilmiştir. Rij 

sıçanlarda görülen absans benzeri nöbetler üzerine 

antiepileptik etkileri olduğu gösterilmiştir. 
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PS089  

Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktivitede 

P2X7 Reseptörlerinin ve T-tipi kalsiyum Kanal 

Blokeri NNC 55-0396’nin Oksidan Parametrelere 

Etkisi  

 

Gökhan Arslan1, Bahattin Avcı2, Süleyman Emre 

Kocacan1, Emil Rzayev2, Mustafa Ayyıldız1, Erdal 

Ağar1  

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, penisilinle 

epileptiform aktivite oluşturulan sıçanlarda P2X7 

reseptörlerinin ve T-tipi kalsiyum kanal blokeri NNC 

55-0396’nin (NNC) protein oksidasyonu (AOPP) ve 

lipid peroksidasyonu (MDA) üzerine olan etkisini ilk 

kez araştırdık. 

Yöntemler: 220-240 gr ağırlığındaki erkek Wistar 

sıçanlar (n=49) rastgele 7 gruba ayrıldı. Üretan 

anestezisi altındaki hayvanlara stereotaksik cihaz 

yardımıyla 500 IU penisilin-G potasyum intrakortikal 

olarak enjekte edildi. Penisilin enjeksiyonundan 30 

dakika sonra P2X7 reseptör agonisti BzATP (100µg; 

i.s.v.) ve antagonisti A438079 (20µg; i.s.v.), T-tipi 

kalsiyum kanal blokeri NNC (30µg; i.k.) ve bu 

maddelerin kombinasyonları uygulandı. İlaç 

enjeksiyonundan 120 dak. sonra deney sonlandırıldı 

ve sıçanlar dekapite edildi.  Beyin dokusunda AOPP 

(nmol/mL-protein) ve MDA (nmol/mL-protein) 

seviyeleri ELISA kitleriyle 450 nm dalga boyunda 

ölçüldü.  

Bulgular: A438079, NNC ve A438079+NNC 

kombinasyonu penisilinin oluşturduğu oksidan hasarı 

azalttı (p<0,05). Diğer taraftan, BzATP enjeksiyonu 

penisilinin oluşturduğu oksidan hasarı daha da fazla 

artırdı (p<0,05). BzATP+NNC kombinasyonunda ise 

NNC, penisilin ve BzATP’nin oluşturduğu oksidan 

hasarı engelledi (p<0,05). 

Sonuç: P2X7 reseptörleri ve T-tipi kalsiyum kanal 

blokerleri NNC’nin inhibisyonu penisilin ile 

oluşturulan oksidan hasarı azaltmaktadır. P2X7 

reseptörleri T-tipi kalsiyum kanal aracılığı ile 

deneysel epilepsi modelinde etki gösterdiği ilk kez 

ortaya konuldu.  

TUBİTAK tarafından desteklenmektedir (Proje 

numarası: 115S361) 

 

 

 

 

PS090  

İrritabl Bağırsak Sendromunda Yeni Bir 

İndikatör: Eritrosit Agregasyonu  

 

Mehmet Bülbül, Pınar Ülker, Gunel Abdullayeva, 

Osman Sinen, Leyla Abueid 

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 

 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, eritrosit 

agregasyonunun (EA) sıçanlarda neonatal maternal 

separasyon (MS) ile oluşturulan deneysel irritabl 

bağırsak sendromu (IBS) modelindeki olası 

değişimini araştırmaktır.  

Yöntemler: Yenidoğan Wistar sıçan yavrularına 2. 

gün ile 14. gün arasında 180 dk/gün süreyle MS 

uygulanmıştır. Deneyler 3 aylık erkek kontrol (n=5) 

ve MS (n=5) sıçanlarında gerçekleştirilmiştir. Kolon 

transiti (CT), 5 gün boyunca 90 dakikalık hareket 

kısıtlama stresinden oluşan kronik homotipik stres 

(CHS) öncesi ve sonrasında ölçülmüştür. EA, CT 

ölçümlerinin sonunda abdominal aortadan toplanan 

kan örneklerinde bir ektasitometre ile ölçülmülştür. 

Veriler Kruskal Wallis’i takiben Mann Whitney-U 

testi ile değerlendirilmiştir. Deneysel protokoller 

Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 

Kurulu’nca onaylanmıştır 

(B.30.2.AKD.0.05.07.00/88).  

Bulgular: CHS öncesi gerçekleştirilen CT 

ölçümlerinde anlamlı bir fark bulunmazken, CHS'yi 

takiben MS sıçanlarında kontrole göre önemli ölçüde 

(p<0.05) hızlan tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 

kontrol ve MS arasında EA'da belirgin bir fark 

saptanmazken, MS sıçanlarında CHS'yi takiben 

anlamlı şekilde (p <0.05) artış saptanmıştır.  

Sonuç: Bu veriler, EA’nın IBS şiddetinin takibi için 

kullanılabilecek yeni bir klinik gösterge olabileceğini 

düşündürmektedir.  
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PS091  

Meme Kanserinde Nötrofil Lenfosit Oranının 

Diğer Prognostik Faktörlerle İlişkisi 

 

Serdar Şahintürk1, Kadriye Şahintürk 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Bursa  
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Radyoterapi Merkezi, 

Elazığ 

 

Giriş ve Amaç: Sistemik enflamatuar bir belirteç olan 

nötrofil lenfosit oranında (NLO) artışın çeşitli 

malignitelerde prognozla ilişkili olduğu pek çok 

çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada meme 

kanserinde tedavi öncesi NLO’nun yaş, evre ve 

histopatolojik özellikler gibi prognostik faktörlerle 

ilişkisi araştırıldı.  

Yöntemler: Mart 2017-Haziran 2018 tarihleri 

arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi Radyoterapi 

Merkezi’ne başvurmuş evre I-III 42 meme kanserli 

olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. NLO 

hastaların tedavi öncesi kan sayımı sonuçları ile 

hesaplandı. NLO cut-off değeri literüre dayanarak 

≥2,5 ve <2,5 olarak alındı. NLO’nun klinikopatolojik 

özelliklerle ilişkisi değerlendirildi.  

Bulgular: Ortalama NLO 2,38 (SD ±1,06) idi. NLO 

ile klinikopatolojik özellikler arasında istatistiksel 

anlamlı ilişki görülmedi. Yüksek NLO evre I 

olgularda %22,2, evre II olgularda %52,9 ve evre III 

olgularda %37,5 oranında görüldü (p=0,301). 40 yaş 

altı olgularda (p=0,069) ve grade 2-3 olgularda 

(p=0,071) yüksek NLO daha sıktı.  

Sonuç: Bu çalışmada NLO’nun meme kanserindeki 

prognostik faktörlerle ilişkisi istatistiksel anlamlı 

bulunmadı. Bunun muhtemel sebebi hasta sayısının 

düşüklüğü olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS092  

Farklı Eritrosit Süspansiyonlarının Empedans 

Değerlerinin Ölçülmesi  

 

Mehmet Üyüklü   

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Eritrosit süspansiyonları ile yapılan 

çalışmada ölçülen kapasitans değerlerinin değiştiği ve 

bu değişime de eritrosit agregasyonun neden olduğu 

bildirilmiştir. Bu çalışmada, eritrosit 

süspansiyonlarının empedans ölçümlerinin eritrosit 

agregasyon derecesinin belirlenmesinde farklı bir 

hesaplama yöntemiyle kullanılıp 

kullanılamayacağının belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntemler: Farklı eritrosit süspansiyonlarının 

empedans ölçümleri hematokrit değerleri %40 olacak 

şekilde yatay cam kapillerde, enjektör pompasıyla 

oluşturulan beş saniyelik akım sonrasında Endüktans-

Kapasitans-Direnç (LCR) metre ile kaydedilmiştir. 

Sonuçlar ortalama ± standart hata olarak ifade 

edilmiştir. Çoklu gruplar arasındaki istatistiksel 

karşılaştırmalar tek yönlü ANOVA’yı takiben 

Bonferroni ile değerlendirilmiştir. 0.05’den küçük p 

değerleri istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir.  

Bulgular: PBS içinde agregasyonun meydana 

gelmediği örneklere ait empedans değerinin, farklı 

derecelerde agregasyonun meydana geldiği örneklere 

ait empedans değerlerinden çıkarılması sonucunda 

daha önceden yapılan ölçümlere benzer bir şekilde 

dekstran, tam kan ve dilüsyon örneklerinde benzer 

özellikte olmasına rağmen dilüsyon örneklerinde bir 

azalma, dekstran örneğinde ise artış olduğu 

görülmektedir. Empedans kayıtlarından hesaplanan 

Agregasyon İndeksleri (AI) büyükten küçüğe doğru 

dekstran > tam kan > 1/3 dilüsyon > 1/2 dilüsyon 

şeklinde sıralanmaktadır ve bütün gruplar tam kan 

grubundan istatistiksel olarak farklıdır (p<0.05).  

Sonuç: Eritrosit süspansiyonlarının empedans 

ölçümlerinin her ne kadar eritrosit agregasyon 

kinetiğinin hesaplanmasına imkân tanımasa da, 

eritrosit agregasyonun derecesini belirten 

“Agregasyon Indeksi (AI)” olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir.  
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PS093  

Lisofosfatidik Asitin Eritrosit Nitrik Oksit Üretimi 

Üzerine Etkisi 

 

Gunel Abdullayeva  

 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: LPA'nın endotelyal hücrelerde 

IP3/Akt bağımlı veya bağımsız olarak endotelyal 

nitrik oksit sentazı (eNOS) aktive ettiği ve nitrik oksit 

(NO) üretimini arttırdığı gösterilmiştir. Eritrositlerin 

fonksiyonel bir eNOS enzimine sahip olduğu ve 

eritrosit kaynaklı NO'nun fizyolojik kan akışının 

düzenlenmesinde önemli rol oynadığı bilinmesine 

rağmen, LPA'nın eritrosit NO üretimi üzerindeki 

etkisi araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı LPA'nın 

eritrosit NO üretimi üzerindeki doz ve zamana bağlı 

etkisini araştırmaktır.  

Yöntemler: Sağlıklı gönüllülerden eritrosit paketleri 

izole edilmiştir. Hematokrit %0.1 olacak şekilde 

Hepes solüsyonu ile süspansiyon haline getirilmiştir. 

Çalışmada eritrositler LPA nın farklı dozları; 100 nm, 

1µM ve 10 µM ile 1, 5, 15 ve 30 dk. inkübe edilmiştir. 

Eritrosit NO düzeyleri akış sitometri yöntemiyle 

ölçülmüştür. Sonuçların değerlendirilmesi için 

student-t testi kullanılmıştır. Deneysel Protokolleri 

yerel Etik Komiteler tarafından onaylandı 

(24.02.2016/150).  

Bulgular: 100 nM LPA 5, 15, ve 30. dk. da (p<0.01; 

p<0.05; p<0,01), 1µM LPA 5 ve 10 dk. da (p<0.01; 

p<0.05), 10µM LPA 5 ve 30 dk. da eritrosit NO 

düzeylerinde anlamlı bir artış (p<0.01; p<0.01) 

oluşturmuştur.  

Sonuç: LPA’nın farklı dozlarının zamansal olarak 

eritrositlerde eNOS aktivitesini arttırarak NO 

üretiminde artışa neden olduğu gösterilmiştir. Çalışma 

TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje 

No:116S271).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS094  

Depresyon Oluşturulan Dişi ve Erkek Farelerde 

Kognitif Fonksiyonlar, Emosyonel Öğrenme ve 

Kan Parametreleri  

 

Kamile Yazgan Özdıraz1, Asuman Gölgeli2 

 
1Kapadokya Üniversitesi, Elektronörofizyoloji 

Programı, Ürgüp-Nevşehir                                
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri  

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada depresyon oluşturulan 

erkek ve dişi sıçanlarda akut egzersizin kognitif 

fonksiyonlar, emosyonel öğrenme ve ağrı eşiğine 

etkisi araştırıldı.  

Yöntemler: Çalışmada Etik kurul 

((EÜHADYEK:14/91) onayıyla, Balb c cinsi 8 

haftalık dişi ve erkek fareler kullanıldı. Derinliği 50 

cm yüksekliğinde plastik dar kapta dişi (n=20) ve 

erkek (n=20) fareler 5 dakika yüzdürülerek depresyon 

(D) modeli oluşturuldu. Depresyon oluşturulan dişi 

(n=10) ve erkek (n=10) fare 20 dakika yüzdürülerek 

egzersiz grubu (DE) oluşturuldu. Sükroz testinde 

tercihler, açık alan testinde kognitif fonksiyonlar, T 

maze testinde emosyonel öğrenme, hot plate testinde 

ağrı eşiği ve intrakardiyak kanda tam kan 

parametreleri değerlendirildi. İstatistiksel 

değerlendirme ANOVA Tukey testi ile yapıldı. 

Bulgular: Sükroz testinde her iki cinsiyette D grubu 

az sükrozlu su ve fazla çeşme suyu tüketmiştir. Açık 

alan düzeyinde D gruplarında çizgi geçme sayısı 

artmış, kaşınma sayısı azalmıştır (p<0.05). T maze 

testinde D gruplarında kollarda geçirilen süre artmış, 

kaçış süresi azalmıştır (p<0.05). Hot plate, von frey 

ağrı eşiği testlerinde ve tam kan parametrelerinde 

anlamlı D gruplarında anlamlı fark görülmemiştir. 

Sonuç: Cinsiyetler arası anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Depresyon, dişi ve erkek farelerde 

kognitif fonksiyonlar ve emosyonel öğrenmeyi 

olumsuz etkilemiş ve kan parametreleri, ağrı eşiğine 

anlamlı etkisi görülmemiştir. Erciyes Üniversitesi, 

BAP birimi tarafından desteklenmiştir (TOA-2015-

5368).  
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PS095  

Broylerlerde Florfenikolun Hematolojik 

Parametreler Üzerine Etkisi  

 

Ayşe Arzu Yiğit1, Ebru Yıldırım2, Emine Baydan3, 

İlkay Aydoğan4, Hüsamettin Ekici2, Enes Güncüm2 
 

1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kırıkkale                                                                                                                                 
2Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale                                                                                                                       
3Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale  
4Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan 

Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Kırıkkale  

 

Giriş ve Amaç: Florfenikol, Gram-pozitif ve negatif 

bakterilere etki eden bir tiamfenikol türevidir. 

Çalışmanın amacı broylerlerde yüksek dozlarda 

verilen florfenikolun hematolojik parametreleri 

üzerine etkilerini araştırmaktır.  

Yöntemler: Etik onay Yerel Etik Kurul’dan alındı 

(2014/25). Araştırmada 32 adet günlük Ross 308 

civciv 4 gruba ayrılarak 4 hafta serbest beslendi. Daha 

sonra gavaj yoluyla günde bir kez kontrol grubuna 

içme suyu, deneme gruplarına da 40, 60 ve 120 mg/kg 

florfenikol verildi. Beş gün sonra eritrositler sayısı, 

hemoglobin ve hematokrit değer belirlendi. Ortalama 

alyuvar hacmi (OAH), ortalama alyuvar hemoglobini 

(OAH) ve ortalama alyuvar hemoglobin 

konsantrasyonu (OAHK) hesaplandı. Veriler, tek 

yönlü ANOVA ve Tukey ile değerlendirildi.  

Bulgular: Deneme gruplarının hepsinde eritrosit 

sayısı kontrol grubuna göre azalırken (P<0.05), 

hemoglobin ve hematokrit değerde bu azalma 60 ve 

120 mg/kg’lık grupta oldu (P<0.05). Ortalama alyuvar 

hacmi 40 ve 60 mg/kg florfenikol verilen grupta 

kontrol grubuna göre arttı (P<0.05), ve OAH’i ve 

OAHK 120 mg/kg florfenikol verilen grupta kontrol 

grubuna göre azaldı (P<0.05).  

Sonuç: Bütün florfenikol dozlarının eritrosit sayısını 

azaltması, hematokrit ve hemoglobin değerinin 60 ve 

120 mg/kg’lık dozda azaldığının gözlenmesi 

florfenikolün özellikle 60 ve 120 mg/kg’lık dozda 

eritrosit yapımını baskıladığını düşündürmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PS096  

Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi Uygulanan 

Broylerlerde İçme Sularında Farklı Oranlarda 

Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Trombosit 

İndeksleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi  

 

Bülent Bayraktar1, Emre Tekce2, Mehmet Gül3, Sevil 

Bayraktar4 
1Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bayburt                                                                                                                
2Bayburt Üniversitesi, organik Tarım İşletmeciliği 

Bölümü, Bayburt                                     
3Atatürk Üniversitesi, Zootekni ve Hayvan Beseleme 

Anabilim Dalı, Erzurum    
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun   

 

Giriş ve Amaç: Son zamanlarda trombosit indeksleri 

başta kanser, hematolojik, kardiyovasküler, 

hastalıklar gibi birçok hastalıkla ilişkisi 

incelenmektedir. Bu çalışmada deneysel olarak 

sıcaklık stresine maruz kalan broylerde trombosit 

indeksleri üzerine içme sularında farklı oranda 

kullanılan Eucalytus glabutus labii, Tymus vulgaris, 

Cymbopogon nardus ve Syzgium aromaticum 

bitkilerinden oluşan EOM (uçucu yağ karışımı)’nın 

etkisi araştırılmıştır. Gereç ve  

Yöntemler: Etik kurul onayını (22.02.2018-2/24) 

takiben çalışmada, 400 adet, 1 günlük, Ross-308 etlik 

erkek civciv kullanıldı. Her birinde 50 adet hayvan, 

araştırma süreci boyunca (Kontrol, EOM (uçucu yağ 

karışımı)-250, EOM-500, EOM-750 22 ºC ve SEOM 

(Stres uygulanan uçucu yağ karışımı)-250, SEOM-

500, SEOM-750) 36 ºC sıcaklık 8 gruba uygulandı. 

Deneme sonunda, her gruptan rastgele olarak seçilen 

10 hayvan ve toplamda 80 hayvandan servikal 

dislokasyon yöntemi sonucu elde edilen numunelerde 

trombosit indeksleri incelenmiştir. İstatistiksel 

değerlendirmede SPSS 20.0, Duncan, repeated 

measures testleri kullanıldı.  

Bulgular: Deney gruplarında uygulanan EOM’nın, 

PLT, MPV, P-LCR üzerine etkisinin olmadığı 

(p>0.05) 500 ml doz gruplarındaki PDW değerlerinde 

anlamlı bir düşüş olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. 

Sonuç: Deney gruplarında uygulanan EOM’nın 

trombosit indeksleri üzerine etkisinin bulunmadığı, 

PDW değeri 500 ml doz grubunda ise anlamlı 

(p<0.05) düşüşün gerekçesi ise trombosit 

fonksiyonlarının bozulması neticesinde kemik iliğinde 

yeterli düzeyde trombosit üretiminin olmadığı 

kanısına varılmıştır. Bu çalışma, Bayburt Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen, 

2017/69001/01 nolu proje kapsamında 

gerçekleştirilmiştir.  
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PS097  

Yerli Sığır Irklarında Serum Β-Karoten Düzeyi 

Üzerine Mevsim, Yaş, Gebelik ve Laktasyonun 

Etkisi  

 

Bülent Bayraktar1, Ayşe Arzu Yiğit2, Hüsamettin 

Ekici3  

 
1Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bayburt                                                                                                                
2Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kırıkkale               
3 Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale  

 

Giriş ve Amaç: β-karoten, vitamin A’nın ön maddesi 

ve immünomodülatör, antioksidan etkiye sahip bir 

moleküldür. Hayvanlar sentezleyemedikleri için 

ihtiyaçlarını yedikleri yemden karşılanmaktadırlar. 

Yetersizliğinde ovaryum fonksiyonları gibi 

reprodüktif parametreler olumsuz yönde etkilenmekte 

ve birçok metabolik hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmada, serum β-karoten düzeyi üzerine ırk, 

mevsim, yaş, gebelik ve laktasyonun etkisinin 

araştırılmıştır.  

Yöntemler: Etik kurul onayını (Karar no:14/79) 

takiben çalışmada 1-3 aylık buzağılar (1. grup), 12-24 

aylık düveler (2. grup), doğum sonrası ilk 10 hafta 

laktasyondaki sığırlar (3. grup), kuru dönem gebe 

sığırlar (4. grup) olmak üzere Güney Anadolu 

Kırmızısı (GAK), Boz Irk (BOZ) ve Yerli Kara (YK) 

olmak üzere 3 yerli ırkı ve toplamda 480 sığır 

kullanılmıştır. Alınan kan serum örneklerinde β-

karoten düzeyi HPLC yöntemiyle incelenmiştir. 

İstatistiksel değerlendirmede SAS programı (Version 

8.02), Generel Linear Model’de Tukey ve SAS 

programı Student’s-t testleri kullanıldı. 

Bulgular: Buzağı, düve, laktasyon ve kuru 

dönemlerine ait β-karoten düzeyleri yaz mevsimi için 

sırasıyla GAK ırkında, 19,,675,875,251 µg/dl,Boz 

ırkta ise 56,,93,,195,,180 µg/dl YK sığırda ise, 8, 97, 

229, 23 µg/dl,kış mevsiminde ise GAK 3, 96, 86 ve 43 

µg/dl, Boz 36, 45, 102 ve 16 µg/dl, YK sığırda 3, 19, 

41 ve 3 µg/dl olarak belirlenmiştir. 

Sonuç: Irk, mevsim, yaş, laktasyon ve gebelik 

parametreleri serum β-karoten düzeyi üzerine etkili 

olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. Bu çalışma 

TUBITAK (No:TOVAG-214O732) tarafından 

desteklenmiştir.  

 

 

 

 

 

PS098  

Adacık Nakillerindeki İmmun Reddin 

Azaltılmasında Luteal Hücre Kokültürü Bir 

Alternatif Olabilir Mi?  

 

Gülbahar Böyük1, A.Arzu Yigit2 

 
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Bölümü, Ankara   
2Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, luteal hücreler ile 

kokültüre edilmiş adacıkların naklinde inflamatuvar 

sitokinlerden interlökin 1 beta (IL-1 β), tümör nekroz 

faktör alfa (TNF-α) ve interferon gama (IFN-γ) 

düzeyleri incelenerek, kokültürün immun rejeksiyon 

üzerine etkisinin olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlandı.  

Yöntemler: Luteal hücreleri ve adacıklar hem ayrı 

hem de birlikte kültüre edildi ve inkübasyonun 48 ve 

96. saatleri boyunca kültür mediumlarında IL-1 β, 

TNF-α ve IFN-γ düzeyleri ELISA ile ölçüldü. Veriler 

tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ve Tukey 

ile değerlendirildi.  

Bulgular: Adacık grupları ile karşılaştırıldığında, 

kokültür gruplarındaki IL-1β hem 48 hem de 96. 

saatlerde (p<0.01), TNF-α ise sadece 48. saatte 

anlamlı olarak azaldı (p<0.05). Kokültür 

gruplarındaki IFN-γ düzeyi de adacık grubu ile 

karşılaştırıldığında sadece 96. saatte istatistiksel 

olarak azaldı (p<0.001).  

Sonuç: İnflamatuar sitokinlerden IL-1β, TNF-α ve 

IFN-γ’nın adacık hücrelerinde luteal hücrelerinden 

daha yüksek olmasına rağmen, kokültür gruplarındaki 

düzeylerinin azalması luteal hücre salgılarının 

kokültüre edilmiş hücrelerdeki bu sitokinleri azaltıcı 

etkisinin olduğunu gösterebilir. Bu yüzden, luteal 

hücreler ile kokültüre edilerek nakledilen adacık 

hücrelerinde immün reddin azalabileceği 

düşünülmektedir. 
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PS99  

65 Yaş ve Üstü Bireylerde D Vitamini, Kalsiyum ve 

Fosfor Düzeylerinin İncelenmesi  

 

Ebru Arslan1, Güler Öztürk1, Burcu Çaykara1, Hacer 

Hicran Mutlu2  

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul        
2İstanbul Medeniyet Universitesi, Tıp Fakültesi, Aile 

Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: D vitamini eksikliği yaşlı 

popülasyonda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve D 

vitamini eksikliğine bağlı olarak kalsiyum ve fosfor 

dengesi de değişebilmektedir. Çalışmamızda 65 yaş 

ve üstü kişilerde D vitamini, kalsiyum ve fosfor 

düzeyleriyle aralarındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmamızda 2015-2017 yılları arasında 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Göztepe 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GEAH), Aile 

Hekimliğine başvuran kişilerin vitamin D, kalsiyum 

ve fosfor düzeyleri retrospektif olarak incelendi (Etik 

Kurul No: 2017/0365). Mann-Whitney U, Spearman’s 

rho, Kruskal Wallis ve Games-Howell testleri data 

analizi için kullanıldı ve p <0,05 anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: D vitamini değerleri ölçülen hasta sayısı 

941 (erkek:298, kadın:643) ve ortalama vitamin D 

değerleri 26,5±20,87 bulundu. D vitamini 280 hastada 

(%29,8) normal bulunurken, 253 hastada yetersiz 

(%26,9) ve 404 hastada (%43) ise eksik saptandı. 

Normal D vitamini (30-150 ng/mL) ve ağır D vitamini 

eksikliği (<10 ng/mL) grubunda yer alan kadınların 

oranı erkeklere göre istatiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulundu (p<0,001). D vitamini değerleriyle 

birlikte kalsiyum ve fosfor düzeyleri de ölçülmüş olan 

183 hastanın D vitamini düzeyleri arttıkça istatiksel 

olarak anlamlı olmamakla birlikte kalsiyum 

düzeylerinin arttığı (p=0,084), fosfor düzeylerinin 

değişmediği görülmüştür. 

Sonuç: 65 yaş ve üstü erkeklerin %78,2’sinde, 

kadınların ise %67,2’sinde D vitamini eksikliği 

görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS100  

Kadınlarda Yarım ya da Tam Gece Vardiyasının 

Melatonin ve Leptin Konsantrasyonları Üzerine 

Etkileri  

 

Pınar Çakan, Sedat Yıldız   

 

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Malatya 

 

Giriş ve Amaç: Mevcut çalışmanın amacı yarım- ya 

da tam gece-vardiyasının melatonin, leptin, östrojen 

ve progesteron konsantrasyonları üzerine etkilerini 

araştırmaktı.  

Yöntemler: Etik kurul onayından sonra (2016-197), 

gündüz mesaisi yapan kadın hemşireler (Grup 1, 

n=20), 16:00-08:00 arası (Grup 2, n=20) ve 16:00-

24:00 arası gece mesaisi yapan kadın hemşirelerle 

(Grup 3, n=20) karşılaştırıldı. Mesai başında ve 

sonunda alınan kan örneklerinde hormon analizleri 

yapıldı. İstatistiksel karşılaştırmalarda One-way 

ANOVA testi kullanıldı.  

Bulgular: Melatonin düzeyi gruplar arasında farklı 

bulunmazken Grup 1 ve Grup 3’te nöbet başından 

sonuna doğru bir azalma olmuştur (p<0.05). Leptin 

düzeyi yarım- ve tam gece-vardiyasında çalışan 

kadınlarda gündüz vardiyasında çalışan kadınlara göre 

daha yüksek bulunmuştur (p= 0.001). Progesteron 

konsantrasyonu gruplar arasında farklılık göstermedi 

fakat tam gece vardiyasında çalışan hemşireler gündüz 

mesaisi yapan hemşirelere göre daha düşük östrojen 

seviyelerine sahiplerdi (p<0.05).  

Sonuç: Nöbet döneminde uyunmadığı için melatonin 

düzeyinin baskılandığı görülmüştür. Gece 

vardiyasında leptin düzeyinin yüksek fakat östrojen 

düzeyinin düşük olması, hem ağırlık-iştah ekseninin 

hem de hipotalamus-hipofiz-gonadal eksenin 

bozulduğunu düşündürmektedir. Dolayısıyla 

kadınlarda vardiyanın düzenlenmesinde, fizyolojik 

faktörler dikkate alınmalıdır. İnönü Üniversitesi BAP 

Birimi tarafından desteklenmiştir (2017/649).  
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PS101  

Viral Mimemetik Poliinosinik-Polisitidilik Asit 

Uygulamasının Dişi Sıçanlarda Plazma 

Kortikosteron Düzeyi Üzerine Etkileri  

 

Pınar Çakan, Sedat Yıldız  

 

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Malatya 

 

Giriş ve Amaç: Virüsler, tüm dünyada merkezi sinir 

sistemi enfeksiyonlarının (MSS) önemli bir nedenini 

oluşturmaktadırlar. Viral enfeksiyon sürecinin stres 

hormon yanıtını (kortikosteron gibi) büyük oranda 

değiştirebileceği öngörülebilir. Bu çalışmanın amacı, 

farklı dozlarda kullanılan bir viral mimetiğin 

(poliinosinik-polisitidilik asit veya poli i:c) sıçanlarda 

plazma kortikosteron düzeyi üzerine etkilerini 

incelemekti.  

Yöntemler: Etik kuruldan izin alındıktan sonra 

(2016-A-70), deneysel çalışma, 6 aylık ve 250-300 gr 

ağırlığında 20 dişi Sprague-Dawley sıçan üzerinde 

gerçekleştirildi. Her grupta, sıçanların 5’er tanesine 0 

(Grup 1), 1 (Grup 2), 5 (Grup 3) veya 10 (Grup 4) mg 

/ kg poli i: c enjekte edildi (i.p.) ve 48. saatin sonunda 

sıçanlara anestezi uygulanarak kanları alındı ve 

kortikosteron analizleri yapıldı. Karşılaştırmalara tek 

yönlü ANOVA yapıldı.  

Bulgular: Plazma kortikosteron düzeyi Grup 1, 2, 3 

ve 4’te sırasıyla 611±158, 375±133, 423±174 ve 

564±226 ng/ml olarak belirlendi (P>0.05).  

Sonuç: Mevcut çalışma, viral mimetik enjeksiyonun 

hipotalamo-pituiter-adrenal eksen aktivitesini 

bozmadığını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS102  

Kolonik Nöronal Apelin ve CRF’de Strese Bağlı 

Değişimler  

 

Gökhan Akkoyunlu1, Mehmet Bülbül2, Osman 

Sinen2, Leyla Abueid2 

 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya  
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, kolonik 

myenterik nöronlarda apelin ve kortikotropin 

salgılama faktörün (CRF) akut stres kaynaklı 

değişikliklerin araştırılmasıdır.  

Yöntemler: Erkek Wistar sıçanlara 90 dakika akut 

hareket kısıtlama stresi (HKS, n=5) uygulanırken, 

stres uygulanmamış (NS, n=5) sıçanlar kafeslerinde 

tutuldu. Apelin ve CRF, immünohistokimyasal 

işaretlemeyle proksimal ve distal kolonda saptandı. 

Kolonik dış uzunlamasına kas-miyenterik pleksus 

bütün doku yerleştirme preparasyonlarında çiftli 

immünofloresan işaretleme ile CRF1 reseptörünün, 

apelin veya APJ reseptörü ile 

immünokolokalizasyonu saptanmıştır. Veriler 

Kruskal Wallis’i takiben Mann Whitney-U testi ile 

değerlendirilmiştir. Deneysel protokoller Akdeniz 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca 

onaylanmıştır (B.30.2.AKD.0.05.07.00/101).  

Bulgular: HKS'yi takiben, CRF, distal kolonda 

belirgin (p<0.05) şekilde artmışken, proksimal 

kolonda stres kaynaklı belirgin değişiklik 

gözlenmemiştir. Proksimal kolondaki myenterik 

nöronlarda apelin immünoreaktivitesi gözlenmezken, 

distal kolon myenterik gangliyonlarında apelin-pozitif 

hücreler saptanmıştır. Hem apelin, hem de APJ 

reseptörü, distal kolonun myenterik nöronlarında 

CRF1 reseptörü ile kolokalize işaretlenmiştir.  

Sonuç: Bu sonuçlar, enterik APJ reseptörünün, strese 

bağlı gastrointestinal sistem bozukluklarının tedavisi 

için terapötik bir hedef olabileceğini 

düşündürmektedir.  
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PS103  

Türk Adölesanlarda Öğün Atlama Davranışı ve 

İlişkili Yaşam Tarzı Faktörlerinin 

Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma  

 

Elif Günalan1, Binnur Okan Bakır2, Rabia Balı3, 

Özlem Tanrıöver4, Burcu Gemici1 

 
1Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul 
2Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul                                                                                                                              
3İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, 

İstanbul            
4Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği 

Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Adölesan dönem, yetişkinliğe dek 

devam eden süreçte diyet alışkanlıklarının gelişiminde 

hayati bir rol oynamaktadır. Çalışmanın amacı, Türk 

adölesan bireylerde öğün atlama davranışı ve bu 

davranışla ilişkili olabilecek cinsiyet, yaş, beden kütle 

indeksi (BKİ), yemek yeme hızı, besin tercihi ve öğün 

saatlerinin düzenliliği gibi faktörleri araştırmaktır.  

Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya, İstanbul'da 

Üsküdar'da yirmi beş farklı liseye kayıtlı 14-17 yaş 

arasındaki 1561 adölesan dahil edilmiştir. Tüm 

katılımcıların boy ve kiloları araştırma ekibinin 

diyetisyenleri tarafından ölçülmüştür. Katılımcıların 

kişisel ve beslenme bilgileri ise yüz yüze görüşme 

yöntemi ile uygulanan anket yoluyla elde edilmiştir. 

Veriler istatistiksel SPSS 21.0 programında ki-kare 

testi uygulanarak analiz edilmiştir. Çalışma Yeditepe 

Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunca 

onaylanmıştır (Karar No: 739).  

Bulgular: Tüm katılımcıların yaklaşık yüzde 

yetmişinin öğün atlama eğilimi gösterdiği ve bu 

bireylerin yarısının kahvaltı öğününü atladığı 

belirlenmiştir. Öğün atlama davranışı ile cinsiyet 

(p<0.01), BKİ (p<0.05), yeme hızı (p<0.05), sağlıksız 

besin tercihi (eklenti şeker ve trans yağ içeren) 

(p<0.05), öğün saatlerinin düzensizliği (p<0.01) ve 

atıştırma alışkanlığı (p<0.05) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Sonuç: Bu çalışmada, öğün atlamanın adölesanlarda 

beslenme düzenini bozduğu ve atlanan öğünle ilişkili 

olmaksızın sağlıksız besin tercihlerine neden olan 

davranışsal bir problem olduğu saptanmıştır.  

 

 

 

 

 

PS104  

Yüksek Yağlı Diyet ile Obezite Modeli Oluşturulan 

Sıçanlarda Periferal İrisin İnfüzyonunun Glukoz 

Alımı Üzerine Etkileri 

 

Süleyman Sandal1, Suat Tekin1, Yavuz Erden2, 

Ahmet Burak Çağlayan3, Fatma Özyalın4, Yılmaz 

Çiğremiş5, Cemil Çolak6  

 
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Malatya                               
2Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler 

Biyoloji Bölümü, Bartın  
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul             
4İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 

Anabilim Dalı, Malatya                        
5İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik Anabilim Dalı, Malatya    
6İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve 

Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya 

 

Giriş ve Amaç: İrisin yakın zamanda keşfedilen ve 

egzersiz sırasında iskelet kasından salınan bir 

miyokin/adipokindir. İrisinin hem enerji 

metabolizmasının düzenlenmesi hem de glukoz alımı 

üzerine etkilerinin olduğu ileri sürülmüştür. Bu 

çalışma, diyet indüklemeli obezite oluşturulan 

sıçanlarda periferal irisin infüzyonunu sonrası 

uncoupling protein-3 (UCP3) ve glukoz alımı 

üzerindeki muhtemel etkileri belirlemek için 

tasarlandı.  

Yöntemler: Bu çalışmada, 150-200g ağırlığında dört 

gruba ayrılan sıçanlar 12 hafta süreyle yüksek yağlı 

diyet yemi ile beslendiler. Bu sürenin sonunda vücut 

ağırlıkları ölçülerek obezite gelişimleri doğrulanan 

sıçanlara (kontrol ve sham gruptaki hayvanlar hariç) 

intraperitoneal olarak irisinin iki farklı 

konsantrasyonunu infüze edecek ozmotik mini 

pompalar yerleştirildi.  

Bulgular: Kas doku UCP3 mRNA gen ifadeleri ve 

protein seviyelerinde anlamlı herhangi bir farklılık 

tespit edilemedi (p>0.05). Ancak irisinin hem 10 hem 

de 100nM’lık konsantrasyonları serum glukoz 

seviyelerinde anlamlı azalmalara sebep oldu.  

Sonuçlar: İrisinin iskelet kasının glukoz alımında 

artışlara sebep olduğunu ancak bu artışların enerji 

kullanımının bir göstergesi olarak kabul edilen UCP3 

seviyelerindeki bir değişmeden bağımsız başka bir 

mekanizma ile ortaya çıkmış olabileceğini gösterdi. 

Bu çalışma TÜBİTAK (Proje no:214S205) tarafından 

desteklenmiştir.  
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PS105  

Obezitede Yeme Davranışının Abo Kan Grupları 

ve Rh Faktörü ile İlişkisi  

 

Serpil Çeçen1, Canan Eren2 

 
1Marmara Üniversitesi, Pendik EAH Spor 

Fizyolojisi, İstanbul                                                             

2Marmara Üniversitesi, Pendik EAH Kan Bankası, 

İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Polikliniğimize obezite nedeniyle 

başvuranlardan Three-Factor Eating Questionnaire 

(TFEQ) kullanarak kontrollü yeme, kontrolsüz yeme 

ve emosyonel yeme davranışını ortaya koymak ve bu 

davranışların ABO kan grupları ve Rh faktörü ile 

ilişkisini araştırmaktır.  

Yöntemler: 18-65 yaş arası başvuran kadınlardan 

obezite grubu, kan bankasına kan dönorü olarak 

başvuran obez olmayan kadınlardan kontrol grubu 

oluşturuldu. Boy uzunlukları ölçüldükten sonra 

bioimpedans cihazında kilo, beden kitle indeksi, yağ 

yüzdesi, yağ ağırlığı ve yağsız ağırlığı belirlendi. 

Kontrollü, kontrolsüz ve emosyonel yeme davranışını 

ölçen üç faktörlü beslenme anketini (TFEQ-18) 

doldurmaları istendi. Kan grupları ve Rh faktörünün 

tayini Kan Bankasında gerçekleştirildi. Verilerin 

istatistiksel analizi SPSS programında yapıldı. 

ANOVA ve ANCOVA testi kullanılarak p değerinin 

0.05’den küçük olduğu durumlarda istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Kontrollü yeme A kan grubunda O grubuna 

göre daha yüksek oranda tesbit edilirken, kontrolsüz 

ve emosyonel yeme davranışının ABO kan 

gruplarından ve Rh faktöründen etkilenmediği tesbit 

edildi. Kontrollü, kontrolsüz ve emosyonel yeme 

davranışı obezite grubunda kontrol grurbuna göre 

istatistiksel anlamlı oranda yüksek bulundu. Anahtar 

Kelimeler: Obezite, ABO kan grubu, Rh faktörü, üç 

faktörlü yeme anketi  

Sonuç: Çalışmamızda sadece A kan grubunda O kan 

grubuna göre anlamlı sonuç elde etmemiz kan grubu 

antijenlerinin yeme davranışı üzerine etkisini 

göstermek açısından daha ileri çalışmalara ışık 

tutacağı inancındayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS106  

Viseral Adiposite Ölçümlerinin Tip II DM ve 

Sağlıklı Bireyler Arasında Karşılaştırılması  

 

Duygu Egeli1, Enver Ahmet Demir1, Hatice Doğan1, 

Okan Tutuk1, Murat Açık2, Cemil Tümer1  

 
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata 

Sökmen Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 

Hatay                                                                                                                  
2Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı sağlıklı 

kontrollerle tip-2 diyabetli bireyler arasında viseral 

adipozite (VAI), derin abdominal adipoz doku 

(DAAT) ve lipid birikim ürünü (LAP) indekslerinin 

değerlerini karşılaştırmaktır.  

Yöntemler: Kesitsel çalışmaya yaşları 33-65 arasında 

20 sağlıklı kontrol ve 20 tip-2 diyabetik birey dahil 

edilmiştir. Katılımcıların ağırlık, boy, bel çevresi gibi 

antropometrik ölçümleri kaydedilmiştir. İndekslerin 

hesaplanması için HDL-c ve trigliserid değerleri tayin 

edilmiştir. İstatiksel analizlerde Pearson ki-kare ve 

Mann-Whitney testleri kullanılmıştır (etik onay 

#2016/57).  

Bulgular: Çalışmaya 17 erkek (kontrol= 6, DM=11) 

ve 23 kadın (kontrol=14, DM=9) katılmıştır (ortalama 

yaş 46.2±10). VAİ puanı kontrol grubunda 2.07±1.59, 

diyabet grubunda 3.16±2.81 bulunmuştur (p>0.05). 

Kontrol grubunda DAAT ve LAP indeks puanlarının 

(sırasıyla 184.8±64.3cm2 ve 56.3±37.0 cm.mmol/L) 

diyabet grubuna (sırasıyla 250.0±86.3 cm2 ve 

103.9±91.3 cm.mmol/L) kıyasla daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Kontrol grubundaki bireylerin 

HOMA-IR değeri ile VAİ ve LAP indeks puanları 

arasında orta/güçlü pozitif korelasyon görülmüştür 

(sırasıyla r=0.629 ve 0.511; p<0.05). Açlık kan 

glukozu veya HbA1c ile VAİ, DAAT ve LAP indeks 

puanları arasında korelasyon izlenmemiştir (p>0.05).  

Sonuç: Diyabetik komplikasyonlarla ilişkisi bilinen 

viseral adipozitenin basitçe uygulanabilen bu 

indekslerle tayininin diyabet regülasyonu ve prognozu 

hakkında fikir verebileceği görülmektedir. Bahsedilen 

antropometrik indekslerin takip ve tedavide göz 

önünde bulundurulması klinik avantaj sunabilir.  
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PS107  

Sıçan Akut Pankreatit Modelinde Nesfatin-1’in 

Etkisi ve Altta Yatan Etki Mekanizmasının 

Araştırılması  

 

Hülya Buzcu1, Dilek Özbeyli2, Meral Yüksel3, Özlem 

Tuğçe Çilingir Kaya4, Özgür Kasımay Çakır1  
1Marmara üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı İstanbul                                   
2Marmara üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksek Okulu, Patoloji Teknikleri Programı, İstanbul                                                                                                                     
3Marmara üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

Programı, İstanbul                                                                                                     

4Marmara üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş ve Amaç: Antienflamatuar etkili bir peptid olan 

Nesfatin-1’in, Ceruleinle oluşturulmuş sıçan akut 

pankreatit modelinde antienflamatuaretkisi ve 

alttayatan mekanizmanın araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Etik kurul onayı alınan çalışmada Akut 

pankreatit oluşturmak için sıçanlara bir saat arayla iki 

doz 50 µg/kg cerulein enjeksiyonu periton içerisine 

uygulandı. Cerulein enjeksiyonundan önce Nesfatin-1 

(10 µg/kg) ve literatüre göre nesfatin-1'in etkilerine 

aracılık ettiği gösterilmiş olan oksitosin reseptör 

antagonisti (Atosiban 1mg/kg), melanokortin reseptör 

antagonisti (HS024 130 µg /kg), ghrelin reseptör 

antagonisti (Cortistatin 175 µg/kg), kontrol grubuna 

serum fizyolojik enjeksiyonları uygulandı. cerulein 

enjeksiyonundan 12 saat sonra anestezi altında 

sıçanlar sakrifiye edildi. Pankreas ve serumörnekleri 

toplandı ve histolojik analiz, malondialdehid (MDA), 

glutatyon (GSH), miyeloperoksidaz aktivitesi (MPO), 

luminol-lucigenin kemiluminesans ve amilaz 

seviyelerinin tayini için uygun koşullarda saklandı. 

GraphPad Software Prizm 5 istatistik programı, iki 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Student’ın t-testi 

kullanıldı.  

Bulgular: Akut pankreatit gruplarında 

amilazseviyesi, histolojik skor, lusigenin seviyesi ve 

MPO aktivitesi artışgösterdi. Nesfatin-1 bu artışı ters 

yönde değiştirdi. (p<0.05-0.01). Azalmış lusigenin 

kemiluminesans düzeyi atosiban ile artarken, MDA 

düzeyi Kortistatin ile artmış bulundu.  

Sonuç: Bulgularımız sıçanlarda ceruleinle oluşturulan 

akut pankreatit modelinde nesfatin-1’in nötrofil 

infiltrasyonunu ve oksidatifstresi baskılayarak 

antienflamatuar özellikler gösterdiğini ve hücre 

koruyucu etkileri olduğunu göstermiştir. Sonuçlarımız 

Nesfatin-1'in farklı parametreler üzerine olan 

etkilerinin farklı reseptörler aracılığıyla olduğunu 

düşündürmektedir.  

PS108  

Akut ve Kronik Stres Uygulanan Sıçanlarda 

Serum Tiyol/Disülfit ve MDA/GSH Oksidan 

Dengesine Oksitosinin Etkisi  

 

Hilal Korkmaz1, Deniz Önal2, Murat Alışık3, Özcan 

Erel3, Bilge Pehlivanoğlu2 

 
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Ankara  
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara 

 

Giriş ve Amaç: Günlük yaşantının kaçınılmaz bir 

parçası olan stres, homeostazisi tehdit ederek 

hastalıkları tetikleyebilmektedir. Son yıllarda 

oksitosinin davranışsal etkileri ve özellikle stres 

yanıtını modüle ettiği gösterilmiştir. Bu çalışmada, 

akut ve kronik stres uygulanan sıçanlarda oksitosinin, 

oksidan dengenin belirteçleri olarak, serum 

tiyol/disülfit ve malonildialdehit (MDA)/glutatyon 

(GSH) dengelerine etkisini araştırmayı amaçladık.  

Yöntemler: 56 adet erkek Sprague-Dawley sıçan, 

rastgele kontrol (K), akut (1g/AS) ve kronik stres 

(5g/KS) gruplarına, sonrasında her gruptaki hayvanlar 

intranazal oksitosin (2μg/kg) uygulanan ve 

uygulanmayan olmak üzere alt gruplara ayrıldı. Stres 

gruplarına ikişer saat soğuk-hareketsizlik stres 

protokolü uygulandı. Protokolden önce ve sonra stres 

yanıtını değerlendirmek için tükürük kortizol 

seviyeleri ve yükseltilmiş artı labirent testi skorları 

kullanıldı. Deneyin sonunda alınan serum 

örneklerinde malonildialdehid, glutatyon, native tiyol, 

disülfit ve toplam tiyol ölçümü yapıldı. Veriler SPSS 

22.0 programı ile değerlendirildi.  

Bulgular: Stres gruplarında stres yanıtı daha büyüktü 

ve bu yanıt KS uygulanan hayvanlarda anlamlıydı ve 

süreden bağımsız olarak oksitosin ile anksiyolitik etki 

gözlendi (p<0,05). Oksitosinin serum MDA/GSH 

dengesine olumlu etkisi gözlenirken disülfit miktarını 

sadece AS grubunda anlamlı düzeyde düşürdü 

(p<0,05).  

Sonuç: Oksitosin, oksidan stres yanıtını azaltarak 

anksiyolitik etki göstermiştir. Bu sonuçlar endojen 

oksitosini artıracak yöntemlerin ve/veya ekzojen 

oksitosinin birçok hastalığın patogenezinde rolü 

olduğu düşünülen stres ilişkili oksidan stresin 

önlenmesinde kullanılabileceğini düşündürmesi 

açısından önem taşımaktadır.  
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PS109  

Deneysel Varikosel Modelinde D Vitamininin 

Etkisi  

 

Gökhan Ağtürk1, Enver Ahmet Demir2, Okan Tutuk2, 

Hatice Doğan2, Tumay Özgür3, Cemil Tümer2 

 
1Haliç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, İstanbul  
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata 

Sökmen Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 

Hatay                                                                                                              
3Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata 

Sökmen Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 

Hatay  

 

Giriş ve Amaç: Varikosel, erkek infertilitesine yol 

açan bir patolojidir. D vitamini takviyesinin deneysel 

varikosel üzerine histopatolojik ve biyokimyasal 

etkisi araştırılmıştır.  

Yöntemler: Wistar 30 erkek sıçan Sham, Varikosel ve 

tedavi gruplarına ayrıldı (n=10’ar). Tedavi grubuna 

deneysel varikosel modeli oluşturulduktan sonra 4 

hafta boyunca günlük 500 I.U/kg, i.m. D vitamini 

verildi. Oksidatif durum [total oksidan/antioksidan 

durum (TOS/TAS) ve oksidatif stres indeksi (OSİ)] ve 

spermatogenez (Johnsen skorlaması) değerlendirildi. 

İstatistiksel analiz için OW-ANOVA kullanıldı.  

Bulgular: Johnsen skorlamasında Varikosel grubunda 

seminifer tübül elemanlarının Sham grubuna kıyasla 

azalırken (p<0,01) tedaviyle Sham grubu düzeylerine 

çıktığı (p<0,05) izlendi. Varikosel grubunda görülen 

OSİ ve TOS artışı ile TAS düşüşü (p<0,05) tedavi ile 

düzeldi (p<0,05). Ayrıca Varikosel grubunda testis 

ağırlığının diğer gruplara kıyasla anlamlı derecede 

azaldığı saptandı (p<0,05)  

Sonuç: Bulgularımız varikosel fizyopatogenezinde 

oksidatif stresin rolünü vurgulamaktadır. D vitamini 

takviyesi oksidatif strese sınırlamak suretiyle 

varikosele bağlı hasarı azaltabilir. Varikosele bağlı 

infertilitede seminifer tübüler dejenerasyonun önemi 

düşünüldüğünde D vitamini takviyesi ile gözlemlenen 

iyileşmenin cerrahi varikosel tedavisi sonrasında 

fertilitenin tekrar kazandırılması açısından yeni bir 

yaklaşım sunabileceği ifade edilebilir. Bu çalışma 

Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir 

(Proje #16562).  

 

 

 

 

 

 

PS110  

Radyofrekans-Elektromanyetik Alana Prenatal 

Maruziyetin Kemikleşmeye Etkisi  

Fazile Cantürk Tan1, Yasin Karamazı1, Sümeyye 

Uçar2, Süleyman Daşdağ3, Betül Yalçın4, Burak Tan5 

1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 

Anabilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi 

Anabilim Dalı, Kayseri 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul        
4Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman 
5Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, 2450 MHz 

radyofrekans-elektromanyetik alana prenatal 

maruziyetin neden olduğu kemikleşmeyi sıçan 

fetüslerinde ikili iskelet boyama yöntemiyle 

araştırmayı amaçladık.  

Yöntemler: Çalışmada 12 Wistar Albino dişi sıçan ve 

4 erkek sıçan kullanıldı.1 erkek ve 3 dişi sıçandan 

oluşan kontrol ve üç maruziyet grubuna bölündü. 

Maruziyet grubuna 2450 MHz EMA uygulandı. 

Kontrol maruz kalmadı,1.grup erkek sıçan maruz 

kaldı fakat dişi sıçan maruz kalmadı, 2. grup hem 

erkek hem dişi sıçan maruz kaldı. 3. grup erkek sıçan 

maruz kalmadı dişi sıçan maruz kaldı. RF uygulaması 

30 gün süreyle her gün 12 saatti.30 günün sonunda 

tüm gruplar döllendirildi. Gestasyonel dönemin 18. 

gününde gebe sıçanlar genel anesteziyle sakrifiye 

edildi. Fetüslerin parietal-parietal mesafe, occipito-

frontal uzunluk, baş-kuyruk uzunluğu ölçüldükten 

sonra, kemikleşmeyi değerlendirmek için %70’ lik etil 

alkol içine alındı. Clavicula, scapula, humerus, radius 

ve ulna ikili iskelet boyama yöntemiyle boyandı. 

Görüntüler Imagej programı kullanılarak 

değerlendirildi.  

Bulgular: Parietal-parietal mesafe, baş- kuyruk 

uzunluğu, occipito-frontal uzunluk maruziyet 

grubunda arttı. Clavicula, scapula, humerus, ulna ve 

radiusun total kemik uzunluğu, kemikleşme yüzde 

oranı ve kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu 

kontrolde en düşükken maruziyet gruplarında 

yüksekti. Maruziyet grupları arasında 1. grupta en 

yüksekti.  

Sonuç: Fetüslerde RF-EMA; parietal-parietal mesafe, 

baş- kuyruk uzunluğu, occipito-frontal uzunluğu 

artırmıştır. Beş kemikte RF-EMA, total kemik 

uzunluğu, kemikleşme sergileyen bölge ve 

kemikleşme yüzde oranını artırmıştır. Teşekkürler: 

ERUBAP tarafından desteklendi. Proje No: TCD-

2017-7275.  
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PS111  

Bisfenol A’nın İn Vitro Kedi Uterus Kasılmaları 

Üzerine Etkisi 

 

Ruhi Kabakçı1, Hasan Ceyhun Macun2, İbrahim Mert 

Polat2, Ebru Yıldırım3 

 
1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kırıkkale                    
2Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum 

ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale                                                                                                                                          
3Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

Giriş ve Amaç: Bisfenol A (BPA), ambalaj 

malzemeleri, plastik saklama kapları, su ve meşrubat 

şişeleri gibi birçok plastik ürünün yapımında 

plastikleştirici olarak kullanılan çevresel bir 

kirleticidir. Bu çalışma BPA’nın kedi uterusunun in 

vitro spontan kasılmaları üzerine etkisini araştırmak 

amacıyla yapıldı.  

Yöntemler: Kırıkkale Üniversitesi Yerel Etik 

Kurulunun onayı (2018-E.4707) ile östrus 

dönemindeki yetişkin kedilerden alınan uterus 

örnekleri (1cm) içerisinde Krebs solüsyonu bulunan 

39±1 °C’deki izole organ banyosuna asıldı ve 1g ön 

gerim uygulandı. Doku adaptasyonu ve kontrol amaçlı 

spontan kasılma kaydının ardından, çözücü ve 

BPA’nın (1, 10, 100 µM ) kasılmaların frekans ve 

ortalama amplitütleri üzerine etkisi 10’ar dk’lık 

kayıtlar ile değerlendirildi. Elde edilen veriler normal 

dağılan parametre için eşli gruplar t testi, normal 

dağılmayan için Wilcoxon Signed Ranks testi ile 

analiz edildi.  

Bulgular: Çalışmada kullanılan BPA’nın, tüm 

konsantrasyonları spontan kasılmaların amplitüdünü 

doza bağlı olarak önemli oranda düşürürken (p<0,05), 

sadece en yüksek doz kasılmaların frekansını anlamlı 

derecede azalttı (p<0,05).  

Sonuç: Üreme fizyolojisinde, düzenli uterus 

kasılmaları, başarılı bir fertilizasyon, implantasyon ve 

gebelik açısından oldukça önemlidir. Yapılan bu 

çalışmayla BPA’nın kedi uteruslarında spontan 

kasılma üzerine baskılayıcı etkisinin olduğu ortaya 

konmuştur. Bu baskılayıcı etkinin kedilerde infertilite 

sorunlarına yol açabileceği düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PS112  

Sekiz Haftalık Koşu Bandı Egzersizi Diyabetik 

Sıçanlarda Gelişen İdrar Kesesinin Kasılma 

Disfonksiyonunu İyileştirir  

 

Ahmet Ayar, Vildan Keleş Güler, Büşra Perihan 

Yücel, Ömer Faruk Kalkan  

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Trabzon  

 

Giriş ve Amaç: Düz kaslarda kasılmanın bozulması 

diyabetin komplikasyonları arasındadır. Egzersizin 

diyabete bağlı idrar kesesi kasılmasının bozulması 

üzerine potansiyel etkisi konusunda bilgi yoktur. Bu 

araştırmanın amacı diyabet tetiklenmiş sıçanlardan 

izole edilen idrar kesesi kaslarında diyabete bağlı 

kasılma bozukluğu üzerine egzersizin olası etkisini 

incelemektir.  

Yöntem: Erişkin erkek Sprague-Dawley sıçanlar koşu  

bandı egzersiz sistemine adapte edildikten sonra 

kontrol (normoglisemik) ve diyabetik gruplara ayrıldı. 

İntraperitoneal streptozotosin (STZ) enjeksiyonu ile 

diyabet oluşturuldu ve serum glukoz seviyesi (>300 

mg/dL) ölçümü ile doğrulandı. Diyabet grubundaki 

hayvanlar sadece diyabet, diyabet + düşük şiddet 

egzersiz, diyabet + yüksek egzersiz grubu olmak üzere 

gruplara ayrıldı. Egzersiz şiddeti düşük şiddet: koşu 

bandında 30 dakika/gün, 0.5 km/saat haftada 5 gün ve 

yoğun ve yüksek şiddet: 60 dakika/gün 1km/saat 

haftada 5 gün, şeklinde planlandı ve egzersiz süresi 8 

hafta olarak uygulandı. İdrar kesesi kesitleri içinde 

fizyolojik tuzlu su çözeltisi olan organ banyosunda 

asıldı. Banyoya karbakol (CCh, 1 uM) ve yüksek KCl 

uygulanarak kasılmalar tetiklendi. İstatistik 

analizlerde ANOVA, Duncan ve non-parametrik 

testler kullanıldı.  

Bulgular: İdrar kesesi kesitlerinde karbakol ile (CCh 

0.1, 1 ve 10 uM) ile kolinerjik uyarıya kasılma 

cevaplarının pik amplitüt ve kasılma eğrisi altında 

kalan alan değerleri kontrole göre anlamlı derecede 

daha zayıf olarak tespit edildi. Diyabet+egzersiz 

gruplarında, hem düşük hem yüksek şiddetli egzersiz 

grubu, kasılma cevapları sadece diyabet gruplarından 

izole edilen kesitlere göre daha güçlü ve kontrol 

değerlerine yakın bir kasılma cevabı elde edildi.  

Sonuç: Bu bulgular egzersizin diyabete bağlı idrar 

kesesi disfonksiyonuna karşı faydalı etki sağladığını 

ortaya koymaktadır ancak bu etkiye aracılık eden 

mekanizma henüz bilinmemektedir. 
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PS113  

Sertralinin İn Vitro Sıçan Uterus Kasılmaları 

Üzerine Etkisi  

 

Faik Özdengül, Raviye Özen Koca, Fatmanur Takı, 

Hatice Solak, Z Işık Solak Görmüş, Selim Kutlu  

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

 

Giriş ve Amaç: Sertralin, selektif serotonin geri alım 

inhibitörü grubundan antidepresan bir ilaç olup yaygın 

olarak gebelerde kullanılır. Sertralinin gebelerde 

uterus üzerine etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu 

yüzden, çalışmamızda sıçan uterusu üzerinde 

sertralinin etki mekanizmasını araştırmayı amaçladık.  

Yöntem: Bu çalışmada iki grupta 24 adet Wistar 

Albino sıçan kullanıldı: Kontrol (grup 1) (n = 8) 

spontan kasılma (grup 2) grupları. Uterus dokuları 

hızlı bir şekilde izole edildi ve 2x12 mm'lik şeritlere 

ayrıldı. Uterus şeritleri daha sonra 37 0C'de 

termoregüle edilen ve havalandırılmış (%95 O2 ve % 

5 CO2) Krebs-Henseleit solüsyonu içeren organ 

banyolarına yerleştirildi. Uterus şeritlerinin izometrik 

gerilimindeki değişiklikler kaydedildi. Grup 1’de, 

sadece kendiliğinden kasılmalar gözlendi. Grup 2'de 

kasılmalar stabil olduğunda kümülatif sertralin dozları 

(10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3) uygulandı. 

İstatistiksel analizler için Friedman ve Kruskal Wallis 

testleri kullanıldı.  

Bulgular ve Sonuçlar: Grup 2'ye kümülatif olarak 

sertralin verildi, 10-6-10-7 sertralin dozlarında 

spontan kasılma sıklığının anlamlı düzeyde azaldığı 

görüldü (p <0.05). Sertralin 10-5-10-6 dozları da 

kasılma amplitüdünde spontan kasılma ile 

karşılaştırıldığında anlamlı bir inhibisyon gösterdi (p 

<0.05). Bu sonuçlar sertralinin spontan abortusun 

önlenmesi üzerinde yararlı etkileri olabileceğini 

düşündürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS114  

Metotreksat ile Uyarılan Testis Hasarı: 

Agomelatinin Testis Fonksiyonları Üzerine Etkisi  

 

Rahime Aslankoç1, Özlem Özmen2  

 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Isparta                   
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner 

Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Burdur 

 

Giriş ve Amaç: Metotreksat (MTX), kanser 

tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ancak, bazı 

dokularda toksisite oluşturabilir. Bu çalışma, 

methotraksat uygulanan sıçanlarda testis toksisitesine 

karşı agomelatinin (AGO) koruyucu etkilerini 

değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışma için etik kurul onayı 

alındı(07.06.2017/303). 24 adet Wistar Albino erkek 

sıçanlar (3-4 aylık) rastgele 3 gruba ayrıldı. Gruplar; 

Kontrol (0,1 mL salin, gavaj,i.p), MTX (20 mg/kg 

MTX, tek doz,i.p), MTX + AGO (20 mg/kg, i.p, tek 

doz ve 40 mg/kg, gavaj, 7 gün). En son AGO 

uygulamasından 24 saat sonra hayvanlar sakrifiye 

edildi. Testis dokusu histopatolojik ve 

immünohistokimyasal (Hsp70/iNOS/OPN) analizleri 

için çıkarıldı. Bulgular, ANOVA ve Bonferroni Dunn 

testleri ile değerlendirildi. P<0.05 değerleri anlamlı 

kabul edildi.  

Bulgular: Testis dokusu kontrol ve AGO gruplarında 

normal histolojik yapıda görüldü. MTX grubunda 

vasküler konjesyon, intetisyel ödem, tübüler 

dejenerasyon ve spermatozoa nekrozu ile 

spermetogenezde azalma gözlendi (p<0.001). Ayrıca 

iki sıçanın seminifer tübülleri tamamen boştu. AGO 

tedavisi ile MTX toksisitesi azaldı. Ayrıca seminifer 

tübüllerdeki spermatozoa sayısı anlamlı olarak arttı 

(p<0.001). İmmünohistokimyasal incelemede, MTX 

grubundaki sıçanların testis dokusunda HSP-70 

kontrol grubuna benzer bulundu. Ancak, iNOS ve 

OPN anlamlı olarak arttı (sırasıyla, p<0.001, p<0.05). 

En yaygın immün pozitif hücreler Leydig 

hücreleriydi.  

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar, MTX uygulamasının 

testis toksisitesine yol açtığını, AGO tedavisi ile bu 

toksisitenin azaltılabileceğini göstermektedir.  
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PS115  

Sıçanlarda Luteal Hücrelerden Kök Hücre Elde 

Edilebilirliğinin Araştırılması  

 

Ayşe Arzu Yiğit1, Emine Ümran Örscelik2, Gülbahar 

Böyük3, Meral Tiryaki4, Ferda Alparslan Pınarlı5  

 
1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kırıkkale                 
2Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi 

Anabilim Dalı, Kırıkkale                      
3Başkent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, 

Ankara 
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara  
5Myogen Laboratuvar ve Sağlık Hizmetleri, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Bu araştırma, sıçan korpus 

luteumlarından elde edilen luteal hücrelerin kök 

hücreye dönüşüp dönüşmediklerini incelemek 

amacıyla yapıldı.  

Yöntemler: Etik onay Yerel Etik Kuruldan alındı 

(2016/15). Süperovulasyon yapılmış sıçan 

ovaryumlarından luteal hücre süspansiyonu elde 

edildi ve hücreler Percoll gradient yöntemi ile 

saflaştırıldı. İzole edilen luteal hücreler mezenkimal 

kök hücre medyumu içerisinde inkübe edildi. İkinci 

pasajın sonunda hücrelerin bir kısmı ile flow 

sitometride yüzey markırları için tanımlama işlemi 

yapılırken, bir kısmı da başkalaşım medyumlarında 

inkübe edilmek üzere ayrıldı ve inkübasyonun 21. 

gününde Oil Red-O ve Alizarin Red ile boyama 

yapıldı.  

Bulgular: Flow sitometride hücrelerin hematolojik 

yüzey markırlarından CD11b ve CD45 yönünden 

negatif, kök hücre yüzey markırlarından CD90 ve 

CD49 yönünden de pozitif oldukları gözlendi. 

Adipogenez ve osteogenez farklılaşma kitleri 

kullanılarak luteal hücreden dönüşen kök hücrelerin 

Oil Red-O ve Alizarin Red ile boyanarak sırasıyla yağ 

doku ve kemik dokuya başkalaşım gösterdikleri 

görüldü.  

Sonuç: Bu sonuçlar, erişkin rat luteal hücrelerinin 

multipotent özellikteki erişkin stromal mezenkimal 

kök hücrelere dönüşebildiği hipotezini doğruladı. 

Bunun yanında bu hücrelerin özellikle dişilerde üreme 

sistemi hastalıklarında ve yapılması olası klinik 

çalışmalar için kök hücre kaynağı olarak 

kullanılabileceği de düşünülmektedir.  

 

 

 

 

PS116  

Kafeine Maruz Bırakılan Xenopus Embriyosunun 

Kurbağa Embriyo Teratogenezis Deneyi ile 

Değerlendirilmesi  

 

Meltem Dönmez, Ayper Boğa Pekmezekmek, Zehra 

Çiçek, Kübra Akıllıoğlu, Ayşe Doğan 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Adana  

 

Amaç: Bu çalışmada kafeinin Xenopus embriyosu 

gelişimine etkisi araştırılmıştır. Gereç- 

Yöntemler: Çalışmamızda in vitro fertilizasyon 

yöntemiyle elde edilen embriyolar 100 ve 1000 µM/L 

kafeinle 96 saat muamele edilmiştir. Embriyoların 

gelişimleri 4 gün boyunca mikroskopla incelenmiştir. 

Normal, anormal ve ölüm sayıları kaydedilip 

embriyoların resimleri Olympus SZ-61 model oküler 

mikroskobuna bağlı kamera ile çekilmiş ve boyları 

ölçülmüştür. Boy uzunluğu verileri için ANOVA testi; 

normal, anormal ve ölümlerin analizi için ki-kare testi 

kullanılmıştır. Son olarak embriyolar % 3’lük 

formaldehit içerisinde tespit edilmiştir.  

Bulgular: Embriyolarda normal, anormal ve ölüm 

yüzdeleri sırasıyla; kontrol grubu %97,5, %2,5 ve %0; 

100 µM/L kafeine maruz bırakılan embriyolarda 

%97,5, %2,5 ve %0; 1000 µM/L kafeine maruz 

bırakılan embriyolarda %0, %70 ve %30 olarak 

bulunmuştur. Kontrol grubu ile 100 µM/L kafein 

uygulanan embriyoların boyu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmazken, 1000 µM/L kafein 

uygulanan embriyolarda boy kısalığı (p<0,001) 

gözlenmiştir.  

Sonuç: Kontrol grubu embriyolarla 100 µM/L kafeine 

maruz bırakılan embriyolar arasında gelişimsel olarak 

istatiksel fark görülmezken; 1000 µM/L kafeine 

maruz bırakılan embriyoların çoğu ölmüş; 

yaşayanlarda anomaliler ve boy kısalığı gözlenmiştir. 

Yüksek doz kafeinin teratogenezise neden olduğu 

gösterilen çalışmalarla bizim sonucumuz uyumlu 

bulunmuştur. Günlük kafein kullanım düzeyi tam 

belirlenememiş olsa da ön tedbir olarak gebelerde aşırı 

kullanımın sınırlandırılması gerektiği sonucu ortaya 

çıkmıştır.  
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PS117  

Glukoz ve Bovine Serum Albumin’in Xenopus 

Embriyosu Üzerine Etkisinin Fetax Testi ile 

Değerlendirilmesi  

 

Zehra Çiçek, Ayper Boğa Pekmezekmek, Meltem 

Dönmez, Kübra Akıllıoğlu, Ayşe Doğan 

 
 Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Adana  

 

Giriş ve Amaç: Diyabetik annelerde hiperglisemi 

kontrol altına alınmadığında fetüste bazı gelişimsel 

anomalilerin ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Bu 

amaçla çalışmamızda glukoz ve Bovine Serum 

Albuminin (BSA) Xenopus laevis embriyosunda 

malformasyon, büyüme inhibisyonu ve mortalite 

üzerine etkisi değerlendirilmiştir. 

Yöntemler: Yaptığımız ön çalışmada Xenopus laevis 

embriyoları in vitro fertilizasyon yöntemiyle elde 

edilerek glukoz ve BSA’yla inkübe edildi. Her 24 

saatte solüsyonlar değiştirilip embriyoların gelişimleri 

mikroskop altında incelendi. Normal, anormal ve 

ölümler kaydedildi. 96 saat sonunda petri kabındaki 

embriyoların görünümleri Olympus SZ-61 model 

oküler mikroskobuna bağlı kamerayla çekildi. 

Embriyolar %3’lük formaldehit içerisinde tespit 

edildi. Veriler Ki-kare testiyle analiz edildi. 

Bulgular: Kontrol ve diğer grupların normal, anormal 

ve ölüm yüzdeleri 96 saat sonunda sırasıyla; Kontrol 

%95, %5 ve %0, 200 mg/dL Glukoz; %96,6, %3,3, 

%0, 200 mg/dL Glukoz+BSA uygulanan 

embriyolarda %5, %28,33 ve %66,66; 500 mg/dL 

Glukoz %96,6, %1,6, %1,6, 500 mg/dL Glukoz+BSA 

uygulanan embriyolarda %0, %0, %100 olarak 

bulundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 200 

mg/dL ve 500 mg/dL Glukoz+BSA gruplarında 

anlamlı fark bulundu (p<0,05). Glukoz+BSA’ya 

maruz bırakılan embriyolarda ödem, kırık kuyruk, 

kuyruk eğriliği, mikrosefali ve mikroftalmi görüldü. 

Sonuç: Glukozun non-enzimatik yolla proteinlerle 

birleşmesiyle ileri glikozilasyon son ürünleri (AGE) 

oluştuğu bilinmektedir. AGE’ler embriyo üzerine 

toksik etkilerini reseptörlerine(RAGE) bağlanarak 

gösterebilir. Tek başına glukoza maruziyetle 

karşılaştırıldığında Glukoz+BSA uygulanan 

gruplardaki embriyolarda hücre hasarı daha fazla 

görülebilir.  

 

 

 

 

 

 

PS118  

Xenopus Embriyosuna Monosodyum Glutamat, 

Lityum ve 900 MHz GSM Benzeri Radyofrekans 

Etkisinin FETAX Testi ile Değerlendirilmesi  

 

Ayper Boğa Pekmezekmek1, Mustafa Emre2, Yaşar 

Sertdemir3 

 
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

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

Anabilim Dalı, Adana                                  
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik 

Anabilim Dalı, Adana   

 

Giriş ve Amaç: Çalışmada çevresel olarak maruz 

kaldığımız monosodyum glutamat, Lityum ve 900 

MHzRF uygulanmasının Xenopus embriyosu üzerine 

gelişimsel etkisi araştırılmıştır.  

Yöntemler: Çalışmada in vitro fertilizasyon 

yöntemiyle elde edilen embriyolar 900 MHzRF, 

MSG, Lityum içeren petri kabında 96 saat muamele 

edilmiştir. Embriyoların gelişimleri 4 gün boyunca 

mikroskop altında incelenmiştir. Normal, anormal ve 

ölüm sayıları kaydedilip embriyoların resimleri 

Olympus SZ-61 model oküler mikroskobuna bağlı 

kamera ile çekilmiş ve boyları ölçülmüştür. Son olarak 

embriyolar % 3’lük formaldehit içerisinde tespit 

edilmiştir.  

Bulgular: Doksan altı saat sonunda kontrol ve diğer 

grupların normal, anormal ve ölüm yüzdeleri sırası ile; 

kontrol 98.3, 0.8 ve 0.8 iken; lityum (0.02gr/L) 0.0, 

25.0, 75.0; RF (900 MHz) 95.0, 5.0, 0.0 ve MSG’nin 

artan konsantrasyonları (120, 500, 750 ve 1000mg/dL) 

tek ve kombine halde uygulandığında anomali ve 

ölüm oranları artmış ve kontrole göre(mm) boyları 

kısalmıştır(p<0.05). Verilerin analizi için tekyönlü 

ANOVA kullanılmıştır.  

Sonuç: Elde edilen sonuçlara bakıldığında MSG, izin 

verilen miktarda (ADI (günlük kullanılabilir limit) 

level:120mg/dL) kullanıldığında kontrolle aralarında 

istatistiksel fark görünmezken, miktar arttıkça 

embriyolar olumsuz etkilenmiştir. Lityum tek 

uygulandığında hiç normal embriyo görülmezken, 

MSG+Li ve RF+Li; MSG+RF ve MSG+RF+Li 

kombine grup embriyolarda yüksek oranda normaller 

gözlenmesi MSG’nin diğerlerini sinerjik olarak 

etkilediğini göstermiştir. 
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PS119  

Monosodyum Glutamat ve 900 MHz Radyofrekans 

Elektromanyetik Radyasyona Maruz Kalan 

Döllenmiş ve Döllenmemiş Xenopus 

Yumurtalarının Membran Potansiyelleri  

 

Mustafa Emre1, Ayper Boğa Pekmezekmek2 

 
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 

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

Anabilim Dalı, Adana 

 

Giriş ve Amaç: Teknolojinin ilerlemesi ile insan, 

hayvan ve doğanın maruz kaldığı çevresel etkenlerin 

sayısı artmaktadır. Maruz kaldığımız çok çeşitli 

etkenlerden gıda katkı maddesi Monosodyum 

glutamat (MSG) ve 900 MHz Radyofrekans 

Elektromanyetik Radyasyonun (RF-EMR) 

Xenopusun döllenmiş ve döllenmemiş yumurtalarının 

dinlenim zar potansiyeline (DZP) etkisinin olup 

olmadığı araştırıldı. 

Yöntemler: Sağma yöntemiyle elde edilen 

döllenmemiş yumurtalar, invitro fertilizasyonla 

döllendi. Xenopus embriyolarının, 6 saat boyunca 900 

MHz ve 1.59 W/m2 güç yoğunluğunda RF-EMR'ye 

maruz bırakıldı ve DZP’ler konvansiyonel kayıtlandı. 

İstatistiksel analiz için tek yönlü ANOVA ve ardından 

Bonferroni post-hoc testi kullanıldı. 0.05'ten küçük p 

değerleri anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Döllenmiş ve döllenmemiş yumurtaların 

kontrol gruplarına ait DZP sırasıyla -38,6±4.5 mV, -

28,3±3.4 mV olarak kaydedildi. Döllenmiş ve 

döllenmemiş yumurtalara 500 mg/L MSG uygulanmış 

gruplara ait DZP sırasıyla; -31,0±1.9 mV, -29.4±2.6 

mV olarak kaydedildi (p<0.05). Benzer şekilde RF-

EMR uygulanmış döllenmiş ve döllenmemiş 

yumurtalara ait DZP sırasıyla; -22,2±1.5 mV, -

24,0±0.8 olarak kaydedildi. RF-EMR+MSG 

uygulanmış döllenmiş ve döllenmemiş yumurtalara ait 

DZP sırasıyla; -47,2±3.1 mV, -30,3±1.4 mV olarak 

kaydedildi (p<0.05).  

Sonuç: 1. Döllenme hiperpolarizasyonla (HP) 

gerçekleşmektedir. 2. MSG döllenmiş yumurtalarda 

depolarizasyon (DP), döllenmemiş yumurtalarda ise 

HP’na neden olmaktadır. 3. MSG+RF birlikte 

döllenmiş ve döllenmemiş yumurtalarda HP’na neden 

olmaktadır. 4. Sadece RF-EMR uygulanmış 

yumurtalarda kısmi DP oluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

PS120  

12-17 Adölesan Yaş Grubu Okçularda Eksentrik 

ve Konsentrik Egzersizlerin Fonksiyonel Açıdan 

Değerlendirilmesi  

 

Recep Baloğlu, Sami Aydoğan 

 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri  

 

Giriş ve Amaç: Okçuluk sporu ile uğraşan adölesan 

sporcularda konsantrik ve eksantrik egzersizlerin; 

kavrama kuvveti, ağrı eşiği, kas kısalığı ve vücut 

kompozisyonu gibi özelliklere etkisini araştırmak ve 

karşılaştırmak.  

Yöntemler: Çalışmamız Etik kurul onayından sonra 

12-17 yaş aralığında 15 erkek ve 15 kız, 30 gönüllü 

sporcu üzerinde yapılmıştır. Konsantrik ve eksantrik 

egzersiz grubu olarak rastgele iki gruba ayrılan 

sporculara 6 hafta konsantrik ve eksantrik egzersizler 

yaptırılmıştır. Kavrama kuvveti el dinamometresi; 

ağrı eşiği algometre; vücut kompozisyonu 

biyoimpedans analizi (Tanita) ile değerlendirilmiştir. 

İstatiksel analizler için "bağımlı örneklem t testi" 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Eksantrik grupta sağ ve sol bacak yağ 

oranında azalma (p<0,05), yağsız kitle ve kas 

kitlesinde artış (p<0,05), bel çevresi uzunluğunda 

azalma (p<0,05); Konsantrik grupta ise gövde yağsız 

kitlesinde artış (p<0,05), göğüs ve abdominal çevre 

uzunluğunda azalma (p<0,05), sağ-sol omuz ve üst sırt 

bölgeleri ağrı eşiğinde artış (p<0,05) görülmüştür. 

Gruplar arasında ise konsantrik grup lehine abdominal 

çevre uzunluğunda azalma görülmüştür (p<0,05)  

Sonuç: İki grupta da olumlu değişim görülmüştür. 

Gruplar arasında cüzi farklılıklar bulunmuştur. 

Okçulularda kuvvet eğitiminin yaralanma riskini 

azaltma ve performansı artırma açısından yararlı 

olacağını, konsantrik kasılmaları içeren antrenman 

programlarının daha etkili olabileceğini 

düşünmekteyiz.  
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PS121  

Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin Fiziksel 

Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi  

 

Yasemin Şahin Yıldız1, Ümit Kılıç2, Ersin 

Beyazçiçek3, Özge Beyazçiçek3, Şerif Demir3 

 
1Bartın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü, 

Bartın  
2Düzce Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, 

Düzce  
3Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Düzce 

 

Giriş ve Amaç: Sedanter yaşam tarzı sağlığın 

bozulmasına sebep olan sorunlar arasındadır. Sağlıklı 

bir yaşam için bireylerin fiziksel aktivite hakkında 

bilinçli olmaları ve aktivite düzeylerini arttırmaları 

gerekir. Bu çalışmanın amacı; Bartın Üniversitesi 

öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerini 

belirlemektir.  

Yöntemler: Çalışmaya katılan 1051 gönüllü 

öğrenciye sosyodemografik form ve “Uluslararası 

Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA)” uygulanmıştır. 

MET (metabolic equivalaent) değeri kullanılarak 

skorlar elde edilmiştir. Katılımcıların fiziksel aktivite 

düzeyleri “düşük (<600MET), orta (600-3000MET) 

ve yüksek (>3000MET)” olarak sınıflandırılmıştır. 

Verilerin analizinde “sıklık, yüzde ve Ki-Kare” 

kullanılmış olup anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

kabul edilmiştir.  

Bulgular: Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin 

sıklık ve yüzde dağılımları değerlendirildiğinde; 

%36,4’ünün yeterli düzeyde, %44,4’ünün düşük 

düzeyde fiziksel aktiviteye katıldıkları belirlenirken 

%19,2’sinin ise fiziksel olarak aktif olmadıkları 

bulunmuştur. Günlük oturma süresi (dk) ortalama 

358.2±261.6 bulunmuştur. Öğrencilerin fiziksel 

aktivite düzeylerinde okudukları bölüm, cinsiyet, 

eğitim-seminer alma durumu ve alkol kullanımı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p<0.05).  

Sonuç: Öğrencilerin sadece %36,4’ünün yeterli 

düzeyde fiziksel aktivitede bulunması nedeniyle, 

öğrencilerin sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin 

arttırılması için fiziksel aktivite faaliyetlerinin 

artırılmasına yönelik girişimlerde bulunulmalıdır.  

 

 

 

 

 

PS122  

Pamukkale Üniversitesi Sporcularının Vücut 

Kompozisyonu ve Bazal Metabolizma Hızlarının 

Sedanter Üniversite Öğrencileriyle 

Karşılaştırılması  

 

Yasin Özdemir1, Özgen Kılıç-Erkek1, Emine Kılıç-

Toprak1, Egem Burcu Tuzcu1, Ibrahim Türkçüer2, 

Melek Bor-Küçükatay1 

 

1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Ana Bilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana 

Bilim Dalı, Denizli  

 

Giriş ve Amaç: Futbol, hentbol ve basketbol yüksek 

seviyelerde kas kuvveti ve aerobik/anaerobik efor 

kapasitesi gerektiren spor dallarıdır. Bu çalışma, 

üniversitemiz futbol, hentbol ve basketbol takımı 

sporcularının bazı fizyolojik ve fiziksel özelliklerinin 

mevcut durumunun tespiti ve sedanter öğrencilerle 

karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yöntemler: Çalışmaya 38 erkek sporcu (19’u futbol, 

13’ü hentbol ve 6’sı basketbol oyuncusu) (ort yaş 

21,92±2,57) ve 42 sedanter üniversite öğrencisi (ort 

yaş 23,19±1,47) dahil edilmiştir. Deneklerin vücut 

kompozisyonları ve bazal metabolizma hızları (BMH) 

Tanita-BC 418MA cihazı ile ölçülmüştür. Sonuçlar 

Mann-Whitney U ve Spearman testleriyle 

değerlendirilmiş, etik kurul onayı (17/01/2018 tarih, 

4282 sayı) alınmıştır.  

Bulgular: Sporcuların toplam kas ağırlıkları, yağsız 

kütleleri, BMH’lerı, sıvı ve kemik mineral ağırlıkları, 

mineral, protein ve hücre içi-dışı sıvı miktarları, 

sedanterlere göre yüksek; yağ yüzdeleri ise düşük 

saptanmıştır (p<0,05). Öte yandan, kilo ve vücut kitle 

indeksi (VKİ) bakımından sporcularla sedanter 

üniversite öğrencileri arasında fark saptanmamıştır. 

Deneklerimizin BMH ve vücut kas kitleleri arasında 

pozitif korelasyon bulunmuştur (p<0,05).  

Sonuç: Sporcularla sedanter öğrenciler arasında kilo 

ve VKİ açısından fark olmadığı halde kas ağırlığı, 

yağsız kütle, sıvı, kemik mineral ağırlığı, mineral, 

protein, hücre içi-dışı sıvı miktarı, yağ yüzdesinin 

farklı çıkması düzenli egzersizin olumlu etkilerini 

vurgulamaktadır. Sonuçlarımız ayrıca, sporcularda 

BMH’nin yüksek olmasında, kas kitlesi fazlalığının 

temel belirleyici olabileceğini düşündürmektedir.  
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PS123  

Günümüz ve Geçmişte Fiziksel Aktivitenin Önemi: 

Düşünürlerin Görüşleri 

 

Hilal Üstündağ1, Esra Şentürk2, Murat Şentürk3 

 

1Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Artvin 
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksek 

Okulu, Ağrı                                                

3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık 

Fakültesi, Ağrı 

 

Giriş ve Amaç: Teknolojik ilerlemeler, iş yaşamı ve 

kentleşme sonucu azalan fiziksel aktivite insan sağlığı 

üzerinde olumsuz rol oynamaktadır. Bu çalışmanın 

amacı geçmiş dönemde egzersiz yaklaşımları ve 

egzersizin sağlık ile ilişkisini sunan bilgilerin 

günümüz bilgileriyle karşılaştırılması ve o dönemde 

egzersize olan bakış açısının değerlendirilmesidir.  

Yöntemler: Geçmiş dönemde yaşayan bilim adamları 

ve filozofların eserleri incelenerek beden sağlığı ve 

fiziksel aktiviteye ait görüşleri saptanarak 

yorumlanmıştır.  

Bulgular: Onbirinci yüzyılda yaşamış ve özellikle 

hekim olarak şöhret yapmış bilim adamlarımızdan 

olan İbn-i Sina, egzersizi derin ve hızlı solunum 

meydana getiren istemli hareketler serisi olarak 

tanımlamış ve düzenli yapılan egzersizin mizaç ve 

humoral rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etkiye sahip 

olduğu, midenin boş olduğu zamanlarda yapılması 

gerektiğini vurgulamıştır. Bir başka ünlü düşünür İbn-

i Miskeveyh, çocuk ve genç için “Yürümeye, hareket 

etmeye, biniciliğe ve beden eğitimi yapmaya 

alıştırılmalı, bunların zıtları olan alışkanlıkları 

kazanmamalıdır.’ ifadeleri ile insan sağlığı üzerinde 

beden eğitimi ve sporun olumlu anlamda büyük 

faydası olduğunu ifade etmiştir.  

Sonuç: Fiziksel aktiviteye ait geçmiş dönemdeki 

bilginlerin görüşleri, günümüzde fiziksel, zihinsel ve 

ruhsal olarak daha sağlıklı toplumların meydana 

gelmesi için büyük önem taşımaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS124  

Dizocilpin Uygulanan Sıçanlarda Egzersizin 

Anksiyete ve İrkilme Refleksi Üzerine Etkisi  

 

Duygu Şahin, Asuman Gölgeli  

 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada MK-801 uygulaması ile 

ergen sıçanlarda davranış parametrelerindeki 

muhtemel olumsuz değişikliklerin egzersiz 

uygulamaları ile değişip değişmediğinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Etik kurul onayıyla (EÜHADYEK: 

17/021), Wistar cinsi 8 haftalık dişi sıçanlara beş gün, 

günde bir kez 0.5mg/kg MK-801 i.p. olarak verilmiş 

(n=10), kontrol grubuna ise aynı sürede, aynı miktarda 

SF enjeksiyonu yapılmıştır (n=10), Egzersiz grubuna 

10 gün günde 15 dk yüzme egzersizi yaptırılıp 

ardından beş gün günde bir kez 0.5mg/kg MK-801 i.p. 

olarak verilmiştir (n=10). Bütün gruplara 

yükseltilmişT-labirent ve ön uyaranlı inhibisyon testi 

uygulandı. Veriler ANOVA testi ile karşılaştırıldı.  

Bulgular: MK-801 uygulanan sıçanlarda egzersizin 

irkilme şiddeti üzerine olan etkileri 

değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Yükseltilmiş t-maze testinde kapalı 

kolda (p<0.038) ve açık kolda (p<0.013) geçirilen 

sürede gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur.  

Sonuç: MK-801’in yetişkin sıçan beyninde bu 

çalışmada verilen doz ve sürede şizofrenide görülen 

değişiklikleri yapmadığı ancak emosyonel durumu 

etkilediği, anksiyeteye sebep olduğu, egzersizin bu 

olumsuzluklar iyileştirici etkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Birimi tarafından TYL-2017-7249 

nolu proje ile desteklenmiştir. 
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PS125  

Farklı Egzersiz Şiddeti ve Oksidatif Stres 

Yanıtları: Tiyol/Disülfid Homeostazı  

 

Yıldırım Kayacan1, Ayhan Çetinkaya2, Hayrullah 

yazar3, Yücel Makaracı1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor 

Bilimleri Fakültesi, Samsun                         
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu  
3Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı 

yoğunluktaki koşu bandı egzersizinin sıçanlarda 

oksidatif stres yanıtlarını tespit etmektir.  

Yöntemler: Erkek albino Wistar sıçanlar (n = 32), 

dört gruba ayrıldı: kontrol (C), hafif, orta ve yüksek 

yoğunluklu egzersiz grubu (Etik kurul no: 

AIBÜ;2017/12). Koşu bandı egzersizi 4 hafta boyunca 

haftada 5 gün gerçekleştirildi. Deney protokolünün 

tamamlanmasının ardından yeni bir otomatik ölçüm 

metodu kullanılarak serum total tiyol, nativ tiyol ve 

disülfid konsantrasyonları belirlendi. Ayrıca dinamik 

disülfid durumu (DD), azaltılmış tiyol (RT), okside 

tiyol (OT), gruplar arasında karşılaştırıldı. Veriler, 

varyans analizi ile analiz edildi (Anova; SPSS v.21).  

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, DD 

düzeyleri orta düzey egzersiz grubunda en düşük 

seviyede; kontrol grubunda ise anlamlı derecede en 

yüksek düzeyde idi (P<0.05). En düşük OT ve en 

yüksek RT oranlarının kontrol grubunda olduğu 

belirlendi. En yüksek OT değeri orta düzey egzersiz 

grubunda gözlendi.  

Sonuç: Sunulan çalışmada ilk defa farklı 

yoğunluktaki kronik egzersizin tiyol/disülfid dengesi 

üzerine etkisi, yeni bir metotla incelenmiştir. Bu 

bulgular, orta şiddette yapılan aerobik egzersizin hafif 

ve yüksek şiddetteki egzersize göre oksidatif stresin 

azaltılmasında daha etkili olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS126  

Fiziksel Olarak Aktif Olan ve Olmayan Erkeklerde 

Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersiz Uygulaması 

Sırasında Efor Algısının Karşılaştırılması  

 

Selma A. Vardar1, Zeynep B. Doğanlar2, Oktay 

Kaya1, Pınar Tayfur1, Necdet Sut3, Meryem A. 

Meraklı2, Oğuzhan Doğanlar2  

 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Edirne                                              
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı, Edirne                                  3Trakya 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim 

Dalı, Edirne 

 

Giriş ve Amaç: Yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz 

(HIIT) son yıllarda sporcuların yanı sıra aktif olmayan 

(NA) kişilere de sağlığa faydaları nedeniyle 

önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı tek bir HIIT 

sırasında algılanan eforun fiziksel aktif (FA) olan ve 

olmayan erkekler arasında karşılaştırılmasıdır.  

Yöntemler: Bisiklet sporuyla ilgilenen FA (n=9) ve 

NA (n=9) sağlıklı erkeklerde pik oksijen tüketimi 

(VO2pik) etik onay sonrası her solukta analizle 

belirlendi. Takip eden günde katılımcılar kilogram 

başına 0.050 kg’lık sabit yüke karşı 30 saniye süren 

ardışık 4 yüklenme olacak şeklinde ve sonrasında 4 

dakika 30 W ile pedal çevirerek aktif dinlenmeden 

oluşan egzersiz yaptılar. Her yüklenmenin sonunda 

algılanan efor Borg CR10 skalasıyla belirlendi. 

İstatistiksel karşılaştırmalar için Mann-Whitney U 

testi ve t-testi kullanıldı.  

Bulgular: FA grupta VO2pik düzeyleri NA gruptan 

yüksek bulundu (sırasıyla; 37.0±6.0 ml/kg/dk ve 

25.5±4.1 ml/kg/dk; p=0.023). Yüklenmelerin 

ortalama güç değerlerinin ortalaması FA grupta 

(5.5±1.0 W/kg) NA gruptan (3.3±0.8 W/kg) yüksekti 

(p=0.023). Her yüklenmenin sonunda algılanan efor 

gruplar arasında benzerdi. Gruplarda ilk yüklenme 

orta düzeyde (3.3±1.8 ve 3.0±0.5; p=0.409) ve son 

yüklenme zorlu olarak algılandı (5.3±1.1 ve 6.4±2.6; 

p=0.617).  

Sonuç: Farklı performans ve güç çıktısı düzeylerine 

sahip olan erkeklerin tek seferde uygulanan 

tekrarlayan bisiklet aktivitesi sırasındaki efor algıları 

benzerlik göstermektedir. Bu çalışma TÜBAP 

tarafından desteklenmiştir (2017/103).  
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PS127  

Lumbal Disk Herniasyonu Olan Hastalarda 

İzometrik ve İzotonik Egzersizlerin Ağrı 

Azaltmadaki Etkinliklerinin Karşılaştırılması  

 

Hüseyin Meşe1, Asuman Gölgeli2  

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, 

Kayseri, Türkiye  
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  

 

Giriş ve Amaç: Lumbar disk herniasyonlu hastalarda 

izotonik, izometrik egzersizlerin bel, bacak ağrılarına 

etkileri araştırıldı.  

Yöntemler: ERÜ Etik Kurul onayıyla (2017/354) 

lumbar disk herniasyonlu, 30 erkek 30 kadın, hastanın 

(25-65 yaş) yarısına izometrik, diğer yarısına izotonik 

egzersiz programları (10 gün, her gün 3 set, 10 tekrar) 

uygulandı. Egzersiz öncesi ve sonrasında VAS, 

Fleksibilite testi ve Ostwestry Fonksiyonel Yetersizlik 

Skalası yapıldı. İzometrik egzersizde; sırtüstü 

pozisyonda diz ve kalça hafif fleksiyonda iken lumbar 

bölge fleksiyonu hastanın dayanabildiği en son açıda 

10 sn beklenip sırtüstü pozisyona dönme ve yüzüstü 

pozisyonda eller yanda bel ekstansiyonu 

dayanabildiği en son açıda 10 sn beklenip yüzüstü 

pozisyona geçme. İzotonik egzersiz; yüzüstü 

pozisyonda eller yanda direnç olarak üst gövde 

ağırlığına karşı dayanabildiği açıya kadar lumbar 

ekstansiyon yapıp yüzüstü pozisyona geçme ve 

sırtüstü pozisyonda kalça ve diz eklemi hafif 

fleksiyonda eller dizlere doğru dayanabildiği en son 

açıya kadar uzatılıp beklemeden sırtüstü pozisyona 

geçme.  

Bulgular: Egzersizle her iki grupta ağrı şiddeti, bel 

esnekiği ve Oswestry fonksiyonel yetersizlik 

skalalarında olumlu düzelmeler görüldü (p<0,05). 

Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p>0,05). Veriler, Shapiro-Wilk, Mann-Whitney U, 

Wilcoxon testi ile (TurcosaCloud (Turcosa Ltd. Co)) 

değerlendirildi.  

Sonuç: Her iki egzersiz programının ağrı şiddetini 

azalttığı, bel esnekliğini ve lumbar bölge hareket 

genişliğini artırdığı ve günlük yaşam aktivitesini 

düzenlediği görülmüştü. Erciyes Üniversitesi 

tarafından desteklenmiştir (TYL 2017-7524). 

 

 

 

 

 

 

PS128  

Diz Osteoartritin Obezite ile ilişkisinin 

Hedeflenmemiş Metabolomiks Analizi ile 

Belirlenmesi  

 

Onur Senol1, Köksal Gündoğdu2, Gülşah Gündoğdu3, 

Fatma Demirkaya Miloğlu1 

 
1Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik 

Kimya Anabilim Dalı, Erzurum                                                                                                                                      
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Erzurum                                                                                                                                      
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum  

 

Giriş ve Amaç: En sık görülen artrit formu olan 

osteoartrit (OA), eklem kıkırdağının dejenerasyonu 

sonucu oluşan bir hastalıktır. Obezite, kronik 

hastalıkların ortaya çıkması ve gelişmesi ile yakından 

ilişkilidir. Metabolomiks adı altında biyolojik 

sıvılarda biyomoleküllerin incelenmesi günümüzün 

güncel konularındandır. Bu çalışmada obezitenin diz 

OA’de risk faktörü oluşturmasındaki rolünün 

hedeflenmemiş metabolomiks çalışması ile 

belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntemler: Çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. Ortopedi 

ve Travmatoloji polikliniği’ne diz OA tanısıyla ardışık 

olarak başvuran 28 OA’li hasta (14 obez (OOA)+14 

obez olmayan (NOOA) ve kontrol amaçlı 15 

sağlıklıdan elden edilen serum örnekleri kullanıldı. 

Serum proteinleri asetonitril ile denature edildi ve 

metabolitlerin kromatografik ayırımı LC/Q-

TOF/MS/MS yöntemi ile gerçekleştirildi. Verilerin 

işlenmesi, kümelenmesi ve tanımlanması sırasıyla 

METLIN database, MATLAB2017a-PLSToolbox7.2 

ve HMDB programları ile gerçekleştirildi.  

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, NOAA’da, 

kontrole göre L-lösin, glisin ve L-lizin arttı, arginin ve 

1α-25dihidroksi D3 azaldı. OOA’da kontrole göre 

valin, glisin, histidin, L-treonin ve oleik asit arttı, 

arginin ve fosfotidil kolin azaldı. OOA’da NOOA’ya 

göre ise L-ornitin azaldı, lösin, izolösin ve valin arttı.  

Sonuçlar: Tanımlanan metabolitler, obezitenin diz 

OA risk faktörü oluşturması gösteren iyi hedefler 

olabilir. Bu metabolitler fosfolipid ve amino asit 

metabolizmasındaki farklılıkların göstergesidir. 
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PS129  

KOAH Hastalarında Alevlenenme Sayısı ile TNF-

α Düzeyleri Arasındaki İlişki  

 

Nesibe Kaya, Sami Aydoğan 

 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Kayseri  

 

Giriş ve Amaç: KOAH, geriye dönüşü olmayan, hava 

akımı kısıtlaması ile karekterize, zararlı gaz ve 

partiküllere karşı anormal inflamatuar yanıt ve ataklar 

ile seyreden bir hastalıktır. KOAH hastalarının 

alevlenme sayıları ile serum TNF-α düzeyleri arasında 

bir ilişki olup olmadığı amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmaya, ERU Tıp Fakültesi 

Hastanelerine başvuran 18-85 yaş arası KOAH tanısı 

almış 48 gönüllü katılmış ve Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulundan onay alınmıştır (2018/43). Spirometrik 

testlerden FEV1 ve FEV1/FVC ölçümleri yapılarak 

gönüllülerin onayı alındıktan ve geçirdikleri atak 

sayıları belirlendikten sonra, kanları alınmış ve TNF-

α düzeyleri ölçülmüştür. Analizlerde, Mann Whitney 

U testi ve Spearman korelasyon kullanılmış ve p<0.05 

anlamlı kabul edilmiştir.  

Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya alınanların yaş 

ortalamaları 60.7, ortalama yıllık atak sayısı 

1.4±0.1’dir. FEV1/FVC ortalaması 57.2, FEV1 

ortalaması 52.2’dir. Hastalar, <1 atak, 1-3 atak, 3-5 

atak, >5 atak olarak sınıflandırılmıştır. Atak sayıları 

ile serum TNF-α düzeyleri arasında korelasyon olup 

olmadığı karşılaştırılmış ve atak sayısı artıkça TNF-α 

düzeylerinin de artış gösterdiği saptanmıştır(p<0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS130  

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OSAS) 

hastalarda, İskemi Modifiye Albumin düzeyinin 

araştırılması 

 

Mustafa Saygın1, Önder Öztürk2, Taner Gonca2, 

Hamit Yaşar Ellidağ3 

 
1Suleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Isparta 
2Isparta Şehir Hastannesi, Isparta                                                                                                
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya 

 

Giriş ve Amaç: Obstrüktif uyku apnesi sendromu 

(OSAS) hastalarının demografik ve polisomnografik 

özellikleri ile İskemi Modifiye Albumin (İMA) düzeyi 

arasındaki ilişki araştırıldı.  

Yöntemler: 2017-2018 yılları arasında Isparta Şehir 

Hastanesi uyku laboratuvarına yatırılarak tüm gece 

polisomnografi tetkiki yapılan 180 hasta 

değerlendirildi. OSAS tanısı konulan (Apne Hipopne 

İndeksi; AHI ≥5/sa) olgular ile kontrol grubundan 

(AHI <5/sa) alınan olguların serumlarda İMA, 

Albumin ve İMA/Albumin oranı (IMAR) düzeyleri 

tayin edildi. Olguların demografik ve polisomnografik 

özellikleri karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için, 

ANOVA post hoc LSD testi kullanıldı.  

Bulgular: Klinik etik kuruldan çalışma onayı 

alınmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 49.87±13.52 yıl 

ve VKİ 26.10±12.73 olan 180 olgu (101E/79K) alındı. 

IMA, Albumin ve IMAR indeksi kontrol, hafif OSAS, 

orta OSAS ve ağır OSAS gruplarında sırası ile; 

0.62±0.02, 0.61±0.04, 0.060±0.03, 0.61±0.03; 

4.2±0.30, 4.19±0.35, 4.13±0.27, 4,07±0.29; 

0.14±0.01, 0.014±0.01, 0.014±0.01, 0.015±0.01 

olarak bulundu. İMA değerlerinde Kontrol ve orta 

OSAS grubu arasında anlamlı fark vardı (p<0.05) ve 

orta OSAS grubunda azaldı. İMA değerlerinde kontrol 

ve ağır OSAS grubu arasında anlamlı fark vardı 

(p<0.05) ve ağır OSAS grubunda azaldı.  

Sonuç: İMA değerleri orta ve ağır OSAS grubunda 

anlamlı olarak azaldı. Hastalığın ağırlığının derecesi 

ile İMA arasındaki bu korelasyon tanı ve tetavide 

kullanılabileceğini düşünüyoruz. 
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PS131  

Tıp Fakültesinde Yeni Bir Seçmeli Ders: 

Robofizyoloji  

 

Ethem Gelir  

 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Ankara  

 

Giriş ve Amaç: Teknolojinin tıpta her geçen gün 

etkisini arttırması tıp doktorlarının eğitiminin gözden 

geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Öğrencilerin hem 

hekimlikte kullandığı teknolojiyi anlayarak 

kullanması hem de yeni teknolojiler geliştirmesi için 

bu değişim gereklidir. Son yıllarda yazılım ve 

donanım teknolojisinde yaşanan gelişmeler tıp 

öğrencilerinin donanım ve yazılıma hakim olmalarını 

mümkün kılmıştır. Yazılımdaki gelişme “Python” 

programlama dilinin yaygınlaşmasıdır. Donanımdaki 

gelişme ise “Arduino” isimli mikrodenetleyicinin 

yaygınlaşmasıdır.  

Yöntemler: Yazılımda Python dilinin seçilme nedeni 

bu dilin İngilizce gramer ve konuşma diline çok 

benzemesi nedeniyle öğrenilmesinin çok kolay 

olmasıdır. Kolay olmasına rağmen, aynı zamanda çok 

güçlü bir dildir. Donanımı öğrenmek için en iyi araç 

ise Arduino’dur. Daha önceleri mikrodenetleyicileri 

kullanabilmek için gereken ileri seviye matematik 

bilgisi Arduino için şart değildir.  

Bulgular: Geçen yıl başladığımız dersler, 

öğrencilerimizden gelen geri bildirimler sonucu 2 kat 

genişletilerek önümüzdeki yıl güz ve bahar 

dönemlerinde verilecektir. Yaşadığımız teknolojik 

değişim yakın bir gelecekte bu derslerin Tıp 

Fakülteleri müfredatında mecburi ders olarak yer 

alacağının işaretini vermektedir.  

Sonuç: Tıp, kaçınılmaz olarak, gelecekte, robot ve 

insanın ortak çalışacağı bir alan olacaktır. Hacettepe 

Üniversitesi sadece günümüzün değil, geleceğin 

hekimlerini de yetiştiren bir kurum olarak, bu konuda 

ilk girişimi başlatmıştır. Geleceğe hazırlanmak için, 

Hacettepe’de başlattığımız bu girişimin bütün Tıp 

Fakültelerinde seçmeli ders olarak 

yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu 

düşüncesindeyim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS132  

Takıma Dayalı Öğrenme Programına 

Multidisipliner Bir Örnek:  

Endokrin Sistem Fizyoloji ve Biyokimyası  

 

Melike Şahiner1, Fehime Aksungar2, Levent Altıntaş1 

1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul                                                                                                                                  
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş ve Amaç: Takıma dayalı öğrenme (TDÖ) 

yöntemleri uzun yıllardır tıp eğitiminde kalabalık 

sınıflarda küçük grup çalışmaları yaptırarak yeni 

bilginin takım çalışması ve sınıf içi tartışmalarla 

derinlemesine öğrenilmesini sağlama konusunda etkin 

bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Fizyoloji ve 

biyokimya konuları temel bilimlerde pek çok yerde 

çakışmalar yaşanan iki alandır, entegre edilmeleri ise 

konuların bağlam bilgisini güçlendirmekte ve 

anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.  

Yöntemler: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

2017-2018 eğitim öğretim yılında Büyüme ve 

Gelişme Ders Kurulundaki 21 saatlik fizyoloji ve 

biyokimya konularının hedeflerinin TDÖ ile 

kazandırılması planlanmıştır. Bu amaçla fizyoloji ve 

biyokimya anabilim dallarından iki öğretim üyesi bir 

araya gelerek bir program oluşturmuş ve TEAD 

danışmanlığında bir uygulama rehberi geliştirilmiştir.  

Bulgular: Gerek görüşmeler gerekse sözel 

geribildirimlerden elde edilen veriler TDÖ 

oturumlarının; • Kendi kendine öğrenme, • Akrandan 

öğrenme, • Birlikte çalışma becerilerini geliştirme, • 

Öğrenme hedeflerinin bağlam bilgisi ile öğrenilmesi 

alanlarını geliştirdiği görülmüştür. Öğrencilerin bilgi 

düzeyinde kazanımları ile ilgili sınav başarıları geçmiş 

yıllarla karşılaştırıldığında ders anlatım yöntemleri 

düzeyinde TDÖ’in başarılı olduğu izlenmektedir. 

Endokrin sistem gibi birden fazla temel bilim dalı 

tarafından ele alınan konularda multidisipliner ve aktif 

öğrenmeyi destekleyen bir yöntem olarak TDÖ, 

içeriğin entegrasyonunu yaptığımız uygulamada etkin 

olarak sağlayabilmiştir.  

Sonuç: Uyguladığımız multidisipliner TDÖ yaklaşımı 

multidisipliner konularda entegrasyon hedefine 

ulaşmakta bir yöntem olarak kullanılabilir.  
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PS133  

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dönem 2 Öğrencilerinin Fizyoloji Sınavı 

Anksiyetesinin Araştırılması  

 

Arzu Yalçın1, Ülker Yağcı1, Rahime Aslankoç1, 

Adnan Karaibrahimoğlu2, Nurhan Gümral1, Mustafa 

Saygın1  
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Isparta                 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Isparta 

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızın amacı; sınav kaygısı ile 

tıp eğitimi alan dönem 2 öğrencilerinin Fizyoloji dersi 

sınavına karşı oluşan anksiyetenin belirlenmesidir.  

Yöntemler: Çalışmamız Etik Kurul tarafından 

onaylandı. Sınav kaygısı ile anksiyete; Westside ve 

Modifiye Science Anksiyete anketleri ile demografik 

bilgiler değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmamıza SDÜ Tıp Fakültesi dönem 2 

öğrencilerinden 224 kişi 102'si erkek, 122’sini kız 

öğrenci katıldı. Öğrencilerin üniversiteden 

memnuniyet düzeyi %35,9, fakülteden memnuniyet % 

36,8 bulundu. Sınav kaygı puanı, erkeklerde 

34,23±9,97, kızlarda ise 35,43±7,87, bilim kaygı 

puanı erkeklerde 10,99±4,79, kızlarda ise 11,75±3,76 

olarak bulundu. Sınav kaygı puanı ile mesleği tercih 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(p<0.05). Sınav kaygı ve bilim kaygı puanı ile gelir 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(p<0.05). Bilim kaygı puanı ile üniversite 

memnuniyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

vardı (p<0.05). Fizyoloji dersine yönelik olan 

kaygının kız (14,58±3,75) öğrencilerde erkek 

öğrencilere (13,53±4,77) göre daha yüksek olduğu, 

sınav kaygısının ise kız (36,68±7,35) öğrencilere göre, 

erkek (37,06±10,07) öğrencilerde daha yüksek olduğu 

bulundu.  

Sonuç: Sınav öncesi fizyoloji dersi için kaygının 

giderilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının, etkin 

bir eğitim ile sonuçlanacağını ve öğrenmenin 

kolaylaşacağını düşünmekteyiz.  
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