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Saygıdeğer Meslektaşlarım, 
 
Geçen yıl düzenlediğimiz 44. Ulusal Kongresine gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destek bizleri 
onurlandırmıştır. Bu yıl da, Türk Fizyolojik Bilimleri Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 
31 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında, Kuşadası “Palm Wings Ephesus Hotel Kongre 
Merkezi”nde yapılmaktadır. Fizyolojik Bilimlerin farklı çalışma alanlarındaki bilim 
insanlarının bir araya gelmesi, arzuladığımız akademik tartışma ortamının oluşmasını 
sağlamaktadır. Kongremizin ulusal ve uluslararası düzeyde farklı çalışma alanlarında 
deneyime sahip bilim insanlarının birikimlerini paylaştığı platform olma özelliğini bu yıl da 
devam ettireceğine inanıyoruz.  
 
Bu amaçla kongremize yurt dışından kendi çalışma alanında tanınmış altı bilim insanı 
konferans konuşmacısı olarak katılmaktadır. Bilimsel program ve Özet Kitabı kongre internet 
sayfasında (www.ufk2019.org) yayınlanmıştır. Kongremizin bilimsel programında üç kurs, 
altı konferans, beş sempozyum, beş panel, 60 sözlü ve 154 poster sunumu yer almaktadır. 
 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Derneğimiz tarafından en iyi poster, sözlü sunum ve 
genç araştırıcı ödülleri verilecektir. Ayrıca son dört yılda olduğu gibi “Türk Fizyolojik 
Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji kongresinde” sunulan çalışmaların “İngilizce Özetleri”, 
SCI tarafından taranan ve 2018 yılı etki değeri 5,93 olan “Acta Physiologica” dergisinde 
yayınlanacaktır. Kongreye gönderilen ancak kongrede sunulmayan İngilizce ve Türkçe 
özetler, “kongrede sunulmamıştır” ibaresiyle yayınlanacaktır.  
 
Siz değerli meslektaşlarımızı ve genç akademisyenlerimizi 31 Ekim - 03 Kasım 2019 tarihleri 
arasında Kuşadası’nda düzenlemekte olduğumuz uluslararası katılımlı, 45. Ulusal Fizyoloji 
Kongresi’nde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.  
 
Kongre Düzenleme Kurulu adına  
Prof. Dr. Erdal Ağar 
Kongre Başkanı  

Davet 

2 
 

http://www.ufk2019.org/


 
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) 

 

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. 
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Özet Kitabı Editörü 

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu 

 

Bilimsel Danışma Kurulu  

(Scientific Advisory Board) 

Professor Peter Bie 
Professor Bridget Lumb 

Professor Stephen Harridge 
Professor Carsten Carlberg 
Professor Dirk Hermann 
Prof. Dr. Banu Onaral 
Prof. Dr. Erdal Ağar 

Prof. Dr. Gonca Akbulut 
Prof. Dr. İnci Alican 
Prof. Dr. Tülin Alkan 
Prof. Dr. Ahmet Ayar 

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu 
Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız 

Prof. Dr. Ramazan Bal 
Prof. Dr. Burcu Balkan 
Prof. Dr. Filiz Basralı 
Prof. Dr. Metin Baştuğ 
Prof. Dr. Cem Bediz 

Prof. Dr. Ayhan Bozkurt 
Prof. Dr. Sinan Canpolat 

Prof. Dr. Uğur Dal 
Prof. Dr. Nuran Toktamış Darıyerli 

Prof. Dr. Tamer Demiralp 
Prof. Dr. Nazan Dolu 

Prof. Dr. Nurcan Dursun 
Prof. Dr. Nuran Ekerbiçer 

Prof. Dr. Ayşen Erdem 
Prof. Dr. Ahmet Ergun 

Prof. Dr. Nilüfer Erkasap 
Prof. Dr. Numan Ermutlu 

Prof. Dr. Ethem Gelir 
Prof. Dr. Bülent Gören 
Prof. Dr. Mustafa Gül 

Prof. Dr. Nevzat Kahveci 
Doç. Dr. Mehtap Kaçar 

Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu 
Prof. Dr. Sacit Karamürsel 
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Prof. Dr. Lütfiye Kanıt 
Prof. Dr. Mehmet Kaya 

Prof. Dr. Haluk Keleştimur 
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç 
Prof. Dr. Ersin Koylu 
Prof. Dr. Sadi Kurdak 
Prof. Dr. Serap Kuruca 
Prof. Dr. Hızır Kurtel 
Prof. Dr. Selim Kutlu 
Prof. Dr. Necip Kutlu 

Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay 
Prof. Dr. İsmail Meral 

Prof. Dr. Gökhan Metin 
Prof. Dr. Rasim Moğulkoç 

Prof. Dr. Nilsel Okudan 
Prof. Dr. Hale Sayan Özçakmak 

Prof. Dr. Güler Öztürk 
Prof. Dr. Levent Öztürk 
Prof. Dr. Alaadin Polat 

Prof. Dr. Süleyman Sandal 
Prof. Dr. Oktay Seymen 
Prof. Dr. Gülderen Şahin 
Prof. Dr. Gönül Şimşek 
Prof. Dr. Güldal Süyen 
Prof. Dr. Şule Tamer 
Prof. Dr. Fatma Töre 

Prof. Dr. Cemil Tümer 
Prof. Dr. Kemal Türker 
Prof. Dr. Nimet Uysal 
Prof. Dr. Nazan Uysal 
Prof. Dr. Mehmet Ünal 
Prof. Dr. Gülay Üzüm 
Prof. Dr. Arzu Vardar 

Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen 
Prof. Dr. Nermin Yelmen 

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım 
Prof. Dr. Bayram Yılmaz 
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Kongre Tarihi 
31 Ekim - 03 Kasım 2019 

Kongre Yeri 
Palm Wings Ephesus Hotel Kongre Merkezi (Kuşadası, Aydın) 
 
Temel Konu Başlıkları 
Hücre 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 45. 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.  
 
Teşekkür 
Bu kongre, TÜBİTAK tarafından 1929B021900725 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
 
Kongre Organizasyon Firması 
Gentur 
Adres : Nenehatun Caddesi No:67/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA 
Tel : 0312 4399739 
Web : www.genturfuar.com  

Genel Bilgiler 
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Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

31 Ekim – 03 Kasım 2019 
Kuşadası     

 
 
                                                          

 

31 Ekim Perşembe 01 Kasım Cuma 02 Kasım Cumartesi 03 Kasım Pazar 
10.00 – 16.00 Kayıt 08.30 – 08.45 Kongre Açılışı 08.30 – 09.00 Ustalara Saygı 08.30 – 12.30 Bilimsel 

Program 
10.00 – 16.00 Kurslar 08.45 – 12.40 Bilimsel 

Program 
09.00 – 12.30 Bilimsel 
Program 

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 

16.15 – 18.00 Sözlü 
Sunumlar 

12.40 – 14.00 Poster 
Sunumları & Öğle Yemeği 

13.00 – 14.00 Poster 
Sunumları & Öğle Yemeği 

13.30 – 16.00 Bilimsel 
Program 

18.00 – 19.00 Poster 
Sunumları 

14.00 – 18.30 Efes Gezisi 14.00 – 18.30 Bilimsel 
Program 

16.00 – 16.30  
Ödül & Kapanış Töreni 

19.00 – 20.00 
Resepsiyon 

 18.40 – 19.40 TFBD Genel 
Kurul 

 

  20.00 – 23.30 Gala Yemeği  
 
 
31 Ekim 2019 Perşembe 
10.00-16.00  Kayıt 

10.00-16.00 Kurslar 

Kurs 1: Performans Testleri (Sanlı Sadi Kurdak, Cem Şeref Bediz, Nilsel Okudan, Gökhan Metin, Özgür 

Kasımay Çakır, Kerem Tuncay Özgünen, Muaz Belviranlı, Çiğdem Özdemir, Özgür Günaştı) 

Kurs 2: Deney Hayvanlarında Sterotaksik Uygulamalar (Selim Kutlu, Bayram Yılmaz, Sinan Canpolat, 

Raviye Özen Koca, Hatice Solak, Volkan Adem Bilgin) 

Kurs 3: EEG Sinyallerinden Renkli Kortikal Haritalamaya Geçişte MATLAB Uygulamaları (Serap Aydın) 

16.15 – 18.00  Sözlü Bildiri Sunumları (A) (SS01 – SS07) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selim Kutlu 

Sözlü Bildiri Sunumları (B) (SS08 – SS14) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemil Tümer 

Sözlü Bildiri Sunumları (C) (SS14 – SS20) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Bozkurt 

18.00 – 19.00 Poster Sunumları (PS001-PS052) 

19.00 – 20.00 Resepsiyon 

 

 

01 Kasım 2019 Cuma 
08.30 – 08.45  Açılış Programı 

08.45 – 09.45  Konferans 1: Sodium Balance in Normal Man: Updates and Perspectives 

Peter Bie 

Bilimsel Program 
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Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram Yılmaz 

09.45 – 10.15  Çay-Kahve Molası 

10.15 – 11.45 Sempozyum 1 (A) Epilepsi ve Kalsiyum 

Mehmet Yıldırım: Epilepsi Araştırmalarında İn Vivo Elektrofizyolojik Yöntemler 

Gökhan Arslan: Merkezi Sinir Sisteminde Kalsiyumun Rolü 

Mustafa Ayyıldız: Epilepside Kalsiyumun Rolü 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat Kahveci & Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız 

10.15 – 11.45 Sempozyum 2 (B) Sirkadiyen Fizyoloji ve Uyku 

Levent Öztürk: Sirkadyen Fizyoloji ve Uyku: Kavramlar ve Tanımlar 

Lamia Pınar: Gündüzden Geceye Ultradiyen Ritim  

Oktay Kaya: Vücut Sıcaklığının Sirkadyen/Homeostatik Düzenlenmesi ve Uyku 

Gülnur Öztürk: Sirkadiyen Ritimler ve Organ Fizyolojisi: Merkez Saatten Periferik Saatlere 

Mustafa Saygın: Kronotıp ve Sirkadyen Ritim Bozuklukları 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ethem Gelir & Prof. Dr. Levent Öztürk 

11.45 – 12.40 Konferans 2: Promoting Neuroplasticity in the Ischemic Brain 

Dirk Hermann 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç 

12.40 – 14.00  Poster Sunumları (PS053-PS075, PS106-PS136) & Öğle Yemeği  

14.00 – 18.30 Efes Gezisi 

 

 

 

02 Kasım 2019 Cumartesi 
08.30 – 09.00  Ustalara Saygı (Prof. Dr. Lamia Pınar, Prof. Dr. Kasım Özlük) 

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdal Ağar 

09.00 – 10.00   Konferans 3: The Ageing Muscle: From Stem Cells to Athletic Performance  

Stephen Harridge 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sanlı Sadi Kurdak 

10.00 – 10.30  Çay-Kahve Molası   

10.30 – 12.00 Panel 1 (A) Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı (KOAH);  Havayolları, Parankimal ve Vasküler 

Fizyopatoloji 

Metin Baştuğ: KOAH’da Mukosiliyer Aktivite 

Gülderen Şahin: KOAH’da Havayolları Fizyopatolojisi 

Fadıl Özyener: KOAH’da Parankimal ve Vasküler Fizyopatoloji 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neyhan Ergene & Prof. Dr. Gülderen Şahin 

10.30 – 12.00 Panel 2 (B) Hücre Mekaniği 

Ramazan Bal: Mekanik Uyaranların Algılanması ve Hücre Cevabının Moleküler Mekanizmaları 

Gürkan Öztürk: Nöronların Akson Hasarına Mekanik Cevapları 

  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürkan Öztürk & Prof. Dr. Mehmet Kaya 
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12.00 – 13.00 Sözlü Bildiri Sunumları (A) (SS21 – SS24) 

  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nimet Uysal & Prof. Dr. Sinan Canpolat 

Sözlü Bildiri Sunumları (B) (SS25 – SS28) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Dinçer & Doç. Dr. Özgür Kasımay Çakır 

Sözlü Bildiri Sunumları (C) (SS29 – SS32) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sadettin Çalışkan & Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu 

13.00 – 14.00  Poster Sunumları (PS76-PS105, PS137-PS156) & Öğle Yemeği 

14.00 – 15.30 Panel 3 (A) Doğru Egzersiz İlaçtır 

Sanlı Sadi Kurdak: Solunum Sistemi Hastalıkları ve Egzersiz 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Baştuğ 

14.00 – 15.30 Panel 4 (B) Melatonin 

Haluk Keleştimur: Melatoninin Fizyolojik Etkileri 

Ahmet Ayar: Melatoninin Etkisini Düzenleyen Hücresel Mekanizmalar 

Ertuğrul Kılıç: Melatoninin Tedavideki Yeri 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Haluk Keleştimur & Prof. Dr. Ahmet Ergün 

15.30 – 16.00  Çay-Kahve Molası 

16.00 – 17.00 Konferans 4: Epigenome- and Transcriptome-Wide Actions of Vitamin D: From in vitro to in vivo 

Carsten Carlberg 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay 

17.05 – 18.35 Sözlü Bildiri Sunumları (A) (SS33 – SS38) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aysel Ağar & Prof. Dr. Ramazan Bal 

Sözlü Bildiri Sunumları (B) (SS39 – SS44) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma Töre & Prof. Dr. Fadıl Özyener 

Sözlü Bildiri Sunumları (C) (SS45 – SS50) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oğuz Koylu & Prof. Dr. Nuran Ekerbiçer 

18.40 – 19.40 TFBD Genel Kurul 

20.00 – 23.30 Gala Yemeği 

 

 

03 Kasım 2019 Pazar 
08.30 – 09.30 Sözlü Bildiri Sunumları (A) (SS51 – SS54) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lütfiye Kanıt & Doç. Dr. Alper Yıldırım 

Sözlü Bildiri Sunumları (B) (SS55 – SS58) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güldal Süyen & Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak 

Sözlü Bildiri Sunumları (C) (SS59 – SS62) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güler Öztürk & Prof. Dr. Gonca Akbulut 

09.30 – 11.00 Symposium 3 (A) Studying Neural Circuit Computations in Health and Disease 

Aslı Ayaz: Integration of Sensory and Motor Information in Visual and Somatosensory Cortices 

Emre Yakşi: Glia-Neuron Interactions During Epilepsy  
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Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emre Yakşi 

09.30 – 11.00 Panel 5 (B) Fizyoloji Eğitiminde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması 

Selma Arzu Vardar: Seçmeli Derslerde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması 

Cem Şeref Bediz: Probleme Dayalı Öğrenim Yönteminde Fizyoloji Eğitimi 

Hande Yapışlar: Takıma Dayalı Öğrenme Yönteminin Multidisipliner Yaklaşımla Kullanımı 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Berrak Yeğen & Prof. Dr. Arzu Vardar 

11.00 – 11.30  Çay-Kahve Molası 

11.30 – 12.30 Konferans 5: Descending Pain Modulatory Systems: Mechanisms, Significance and Translation 

Bridget Lumb 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ayar 

12.30 – 13.30  Öğle Yemeği 

13.30 – 15.00  Sempozyum 4 (A) Nörodejeneratif Hastalıkların Mekanizmaları ve Güncel Tedavi Stratejileri  

Berrak Çağlayan: MYDGF'nin Merkezi Sinir Sistemi Hasar Süreçlerindeki Rolü 

Mustafa Çağlar Beker: PDE10a ve Bmal1'in Sirkadiyen Ritim ve Beyin Hasarına Etkileri 

Taha Keleştemur: Nörodejeneratif Hastalıklarda İleri Görüntüleme Teknikleri 

Ahmet Burak Çağlayan: Fetal mikrokimerik hücrelerin beyin hasarı sonrası etkilerinin incelenmesi 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç & Prof. Dr. Mehmet Yıldırım 

13.30 – 15.00  Sempozyum 5 (B) Vasküler Tonus ve Endotel: Yaşlılık ve Egzersizde Fizyolojik Düzenlemeler 

Oktay Kuru: Vasküler Tonusun Düzenlenmesinde Endotelin Rolü 

Günnur Koçer: Vasküler Tonusta Yaşlılığa Bağlı Görülen Değişiklikler 

Seher Ülker: Düzenli Egzersize Vasküler Uyum 

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

15.00 – 16.00 Konferans 6: Neurophysiology in the Age of Mind-Machine Continuum 

Banu Onaral 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Numan Ermutlu 

16.00 – 16.30 Ödül ve Kapanış Töreni 

  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdal Ağar & Prof. Dr. Vural Küçükatay 
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 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
 

Konferans 1: Sodium Balance in Normal Man: Updates 
and Perspectives 

Peter Bie 

University of Southern Denmark, Institute of Molecular 
Medicine, Department of Cardiovascular and Renal 
Research, Odense, Denmark. 
 
Several basic concepts of sodium metabolism are presently 
under scrutiny and may be subject to change. (i) For more 
than 60 years, total body sodium was believed to be present 
in two compartments. Soluble sodium ions in the body fluids 
and sodium trapped in the crystals of bones. Studies 
precipitated by Titze have revised this concept to include 
uneven distribution of sodium ions in soft tissues, but the 
magnitude and functional importance of soft tissue 
accumulation of remain uncertain. (ii) The direct relation 
between renal arterial pressure and sodium excretion 
(‘pressure natriuresis’) has been the key element of most 
models of sodium metabolism since the ground-breaking 
work of Guyton and colleagues in the late sixties. However, 
the results of a significant number of studies in dogs and 
man seem to disagree, and other primary controllers of 
sodium excretion may be more important components of 
sodium balance during daily day conditions. (iii) Are 
natriuretic peptides natriuretic? From the discovery by de 
Bold and coworkers in 1981 the natriuretic peptides ANP 
and BNP have been called powerful natriuretic and diuretic 
substances. Multiple studies of normal man seem to have 
confirmed this, but by high rates of peptide infusion. The 
physiological actions of ANP and BNP on renal function 
remain dubious at least in normal man. (iv) For decades the 
classical distal renal sodium transporters NCC and ENaC 
provided apparently inadequate mechanisms of regulation of 
sodium excretion. However, the placement of these 
transporters in series, NCC before ENaC, seem to be the 
background of functional collaboration in which the effects 
of the interstitial K+ concentration on channel activities are 
key mechanisms. The status of these physiological concepts 
will be summarized, and some of the implications for future 
studies of sodium homeostasis and blood pressure regulation 
will be discussed. 
 
References: 
Bie P: Natriuretic peptides and normal body fluid regulation. 
Compr. Physiol. 8: 1211-1249, 2018. 
Bie P: Mechanism of Sodium Balance: Total body sodium, 
surrogate variables and renal sodium balance.  Am. J. 
Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 315: R945-R962, 
2018.  
Assersen KB, Høilund‐Carlsen PF, Olsen MH, Greve SV, 
Gam-Hadberg HC, Braad P-E, Damkjær M and Bie P. The 
exaggerated natriuresis of essential hypertension occurs 
independently of changes in renal medullary blood flow. 
Acta Physiol. 226: e13266, 2019. 
 
 

 

Konferans 2: Promoting Neuroplasticity in the Ischemic 
Brain 

Dirk M. Hermann 
Chair of Vascular Neurology, Dementia and Gerontology, 
Department of Neurology, University Hospital Essen, 
Germany  
Recent laboratory findings suggest that it might be possible 
to promote cerebral plasticity and neurological recovery 
after stroke by use of cell-based or pharmacological 
treatments. Brain microvasculature and glial cells respond in 
concert to ischaemic stressors and treatment, creating an 
environment in which successful recovery can ensue. 
Neurons remote from and adjacent to the ischaemic lesion 
are enabled to sprout, and neural precursor cells that 
accumulate with cerebral microvessels in the perilesional 
tissue further stimulate brain plasticity and neurological 
recovery. These factors interact in a highly dynamic way, 
facilitating temporally and spatially orchestrated responses 
of brain networks. In view of the complexity of the systems 
involved, stroke treatments that stimulate and amplify these 
endogenous restorative mechanisms might also provoke 
unwanted side-effects, and stroke-associated risk factors 
may compromise treatment responses. Balancing the 
opportunities and possible risks, suggestions for the 
translation of restorative therapies from the laboratory to the 
clinic are provided, and recent successes and failures in the 
development of new therapies are presented. 

Konferans 3: The Ageing Muscle: From Stems Cells to 
Athletic Performance 

Stephen D.R. Harridge 
Professor of Centre for Human & Applied Physiological 
Sciences, King’s College London, UK 

The “typical” older persons muscle is smaller, weaker and 
more fatigue resistance (sarcopenia). This contributes 
substantially to the decline in ability to perform tasks of 
everyday living and increase the risk of falls in older people.  
The mechanisms by which this phenotype develops is 
multifactorial.  Included among these factors in is an ability 
of the muscle stem cells (satellite cells) to effectively repair 
muscle following damage and the role of cellular 
senescence.  However, the typical sarcopenic phenotype is 
not present in those older individuals who remain highly 
physically active. Thus, teasing out the contribution made by 
the inherent ageing process from ageing interacting with 
inactivity-mediated processes is key to understanding the 
changes in skeletal muscle in later life.  Whilst important for 
many tissues, this is particularly important as regards 
muscle, which is uniquely sensitive to both metabolic and 
mechanical signals (i.e. physical activity) throughout the life 
course.   The study of older exercisers provides unique 
insight into human ageing processes, free from disuse 
complications.  Interestingly, world record performances of 
athletes show declines in ability and muscle performance 
which provide an interesting perspective on the physiology 
of human ageing.    This presentation will thus discuss the 
typical ageing muscle, the role of muscle stem cells and 
cellular senescence and, using examples which extend 
through to master athletes, the role of physical activity in 
maintaining muscle function in old age.   

Konferanslar 
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Konferans 4: Epigenome- and Transcriptome-wide 
Actions of Vitamin D: From in vitro to in vivo 

Carsten Carlberg 

School of Medicine, Institute of Biomedicine, University of 
Eastern Finland, Kuopio, Finland 

Vitamin D3 activates, via its metabolite 1,25-
dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3, calcitriol), the 
transcription factor vitamin D receptor (VDR). Ligand-
activated VDR binds genome-wide to thousands of genomic 
regions, interacts with the pioneer transcription factors PU.1 
and CEPBA, changes the pattern of histone markers and 
increases chromatin accessibility, i.e., vitamin D has a 
significant effect on the human epigenome. We 
demonstrated this most comprehensively in human 
monocytes (undifferentiated THP-1 cells) and confirmed it 
in an human in vivo setting, such as peripheral blood 
mononuclear cells obtained a vitamin D intervention study 
(VitDbol, NCT02063334) before and after a vitamin D3 
bolus (2000 µg). In general, epigenome changes in response 
to cellular perturbations create a memory, which is termed 
“trained immunity”, e.g., when monocytes/macrophages 
encounter microbes. Vitamin D modulates these epigenetic 
training events. Some the epigenome-wide effects of vitamin 
D are translated into changes of the transcriptome, i.e., 
hundreds of genes are either up- order down-regulated in 
their expression (e.g., nearly 600 genes in THP-1 cells). In 
context of our VitDbol study, we showed by RNA 
sequencing that in vivo in PBMCs 702 genes (4.7% of all) 
are significantly (p < 0.05) affected by the vitamin D3 bolus. 
The expression pattern of vitamin D target genes differed 
significantly between individuals and the average expression 
changes can serve as a marker for vitamin D responsiveness. 
This allowed to the segregate the study participants into 
high, mid and low vitamin D responders. In conclusion, 
under in vivo conditions, vitamin D3 supplementation results 
in significant changes of the human epigenome and 
transcriptome. The individual’s molecular response to 
vitamin D requires personalized supplementation with 
vitamin D3, in order to obtain optimized benefits in the 
prevention of osteoporosis, sarcopenia, autoimmune 
diseases, and possibly different types of cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferans 5: Descending Pain Modulatory Systems: 
Mechanisms, Significance and Translation 

Bridget Lumb 

President, The Physiological Society and Professor of 
Neuroscience University of Bristol, UK 
 
Descending pain modulatory systems (DPMS) that originate 
within the brain and modulate spinal nociception are a major 
determinant of acute and chronic pain. Investigations of 
these systems is critical to developing therapeutic strategies 
for the relief of pain. Despite our best efforts, something is 
lost in translation and we need to question if we are 
employing the right approaches.  

Information about tissue damage is conveyed to the first 
synapse in pain pathways in the spinal cord by A-and C-fibre 
nociceptors. These nociceptors have different phenotypes, 
convey different qualities of the pain signal, and have 
different roles in acute and chronic pain. As such, they 
present different therapeutic targets. There is now good 
evidence that DPMS differentiate between information 
mediated by A- vs C-nociceptors. However, many studies 
that are designed to test analgesic efficacy do not distinguish 
between them. This is a potential shortcoming, and evidence 
will be presented that in acute pain, DPMS target responses 
to C-nociceptive inputs and that, in the transition to chronic 
pain, there is a shift to descending pro-nociceptive effects on 
responsiveness to A-nociceptive inputs. This extends to 
descending control of clinically relevant prostanoid systems 
that originate in the midbrain periaqueductal grey and which 
are modulated by non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDS).  

A further confounding factor concerns the cutaneous 
structures stimulated in pre-clinical studies of acute and 
chronic pain. In humans and other mammals, the vast 
majority of the body surface is covered in hairy compared to 
glabrous skin. Evidence will be presented that DPMS has 
differential effects on inputs from glabrous versus hairy skin 
and yet, in the majority of pre-clinical studies of the 
analgesic efficacy of manipulating DPMS, effects are tested 
on responses to glabrous skin. 

Finally, pain is a complex phenomenon that extends far 
beyond a sensory experience to include cognitive, emotional, 
affective and motor components. Increasingly, assessment of 
the holistic experience is being incorporated into pre-clinical 
studies with the aim of providing better models that are of 
translational relevance. 

The take home message is that experimental approaches 
need to be carefully considered and re-assessed when 
designing pre-clinical studies that assess pain mechanisms 
and the analgesic efficacy of potential therapeutic agents in 
order for them to have translational validity. 
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Konferans 6: Neurophysiology in the Age of Mind-
Machine Continuum 

Banu Onaral 

School of Biomedical Engineering, Science & Health 
Systems, Drexel University, Philadelphia, PA, USA 

Mobile, wearable and implantable technologies are poised to 
transform all aspects of our daily lives, from remedying 
physical, mental and cognitive deficits to enhancing physical 
function and performance. They augment learning, training, 
decision making and creativity. The convergence of the 
natural and the artificial alters how we heal, learn, work, 
play. Thus, the march of neurotechnologies seamlessly 
integrated within our daily lives is propelling neuroscience 
to the forefront of all human endeavors from neuro-learning 
to neuro-economics. 

Now that the gap between the body, the brain and the 
technology shrinks, a better understanding of the ‘human 
element’ as a physiological and cognitive being becomes 
crucial. As the technology-driven ‘industrial age’ is setting, 
neurophysiology-centered era characterized by the mind-
machine continuum is dawning. This next generation 
neurophysiology marks the onset of our co-evolution with 
technology. 

We are complemented, extended or augmented, 
consequently modified and modulated by inanimate 
materials, mechanisms and machines. These artificial means 
range from wearable robot exoskeletons to learning 
algorithms and autonomous devices. Integrating natural 
intelligence with its artificial counterpart enable us to 
integrate high-performance human-in-the-loop systems that 
are safe, effective and efficient, hence neuroergonomic. 
Effective human-machine teaming is slowly but surely 
becoming a reality as mutual awareness and trust 
relationships are established between the animate and the 
inanimate. 

The Cognitive Neuroengineering and Quantitative 
Experimental Research (CONQUER) is an interdisciplinary 
collaborative dedicated to the study of brain physiology and 
cognitive function. We design and develop wearable 
neurotechnologies amenable to natural settings and 
operational environments. This talk will provide an overview 
of our ongoing projects that illustrate the deployment of 
high-performance brain-in-the loop systems spanning 
healthcare, aviation and behavioral economics. On the dark 
side, we imagine a not-so-distant future when neuro-data 
will flow in hyper-connected automation networks and 
anticipate complex privacy and confidentiality challenges 
rising from data misuse and abuse, and attempts to 
behavioral modification. In closing, policies and regulations 
that may help preempt a ‘neurotechnology winter’ will be 
proposed.   
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Sempozyum 1: Epilepsi ve Kalsiyum 

S.1.1 Epilepsi Araştırmalarında In vivo Elektrofizyolojik 
Yöntemler 

Mehmet Yıldırım 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Üsküdar, İstanbul 

Epilepsi, tekrarlayan nöbetler ile karakterize kronik bir 
hastalıktır. Epilepsi hastalarının yaklaşık %70’inde nöbetler 
mevcut antiepileptik ilaçlarla kontrol edilebilmektedir. Yeni 
antiepileptik ilaçların geliştirilebilmesi ve nöbetlere ilişkin 
bazı patofizyolojik süreçlerin aydınlatılabilmesi için 
deneysel epilepsi modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Epilepsi araştırmalarında, kimyasal, elektriksel ve genetik 
olarak oluşturulan farklı deneysel modeller kullanılmaktadır 
(1). Sunulan bildiri kapsamında, deneysel epilepsi 
çalışmalarında sıklıkla tercih edilen in vivo elektrofizyolojik 
yöntemlere ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Epilepsinin nörofizyolojik temelleri ve epileptik odaktaki 
nöronların elektrofizyolojik özellikleri dikkate alındığında 
deneysel epilepsi çalışmalarında elektrofizyolojik 
yöntemlerin kullanımı oldukça önem arz etmektedir. In vivo 
elektrofizyolojik yöntemler hem deneysel epilepsi modelinin 
oluşturulmasında hem de epileptik aktivitenin 
kaydedilmesinde kullanılmaktadır (2). Elektriksel 
stimülasyon ile oluşturulan nöbetler, uyarım şekline göre 
tüm beynin stimülasyonu ile oluşturulan (elektroşok 
nöbetleri) ve belirli bir beyin yapısının lokal stimülasyonu 
ile oluşturulan nöbetler (epileptik afterdeşarjlar) olmak üzere 
iki ana tipe ayrılmaktadır. 

Elektrofizyolojik yöntemler sadece deneysel epilepsi 
modelinin oluşturulmasında değil aynı zamanda kimyasal, 
elektriksel veya genetik modellerin incelenmesi ve 
değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. 
Elektroensefalogram (EEG) kaydı, deneysel epilepsi 
modellerinde nöbetin lokalizasyonu, tipi ve şiddetinin 
belirlenmesinde önemli bir yöntemdir. Farklı deney 
hayvanlarında pentilentetrazol, pikrotoksin, bikukulin ve 
penisilin gibi prokonvülsan ajanlar ile oluşturulan deneysel 
epilepsi modellerinde EEG sıklıkla kullanılmaktadır (3). 
Diğer taraftan genetik absans epilepsi modellerinde ve 
posttravmatik epilepsi modellerinde EEG kaydı nöbetin 
frekans, süre ve latensine ilişkin kanditatif veri 
sağlamaktadır.    

Kaynaklar: 

1. Grone BP & Baraban SC (2015). Nat Neurosci, 18: 339-
343. 
2. Chauvette S, vd. (2016). J Neurosci Methods, 260: 185-
201. 
3. Yildirim M, vd. (2010). Seizure, 19: 102-108. 
 

Anahtar Kelimeler: Deneysel epilepsi, elektrofizyoloji, in 
vivo yöntem 

 

S.1.2 Merkezi Sinir Sisteminde Kalsiyumun Rolü 

Gökhan Arslan 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 

Kalsiyum, beyin fonksiyonlarının sürdürülmesinde rol 
oynayan temel bir iyondur. Nörotransmitterlerin sentezini ve 
salgılanmasını düzenlemenin yanı sıra sinaptik aktivite, 
hücre-hücre iletişimi ve adezyon gibi önemli işlevlerde kilit 
rol üstlenmektedir. Uygun şekilde kontrol edilen kalsiyum 
sinyalleri, sadece normal beyin fizyolojisini desteklemekle 
kalmaz, aynı zamanda nöronal bütünlüğün korunmasına ve 
hücre yaşamının uzun süreli sürdürülmesine katkıda bulunur. 
Hücre içi serbest kalsiyum konsantrasyonundaki 
değişiklikler genellikle güçlü mekanizmalar ile kompanse 
edilse de, aşırı uyarılma durumlarında kalsiyum artışına 
bağlı olarak hücre stresi kaçınılmaz hale gelir. Alzheimer 
hastalığı, amyotrofik lateral skleroz, Parkinson hastalığı, 
beyin iskemisi ve epilepsi gibi birçok nörolojik hastalıkta 
görülen hücre içi kalsiyum artışı, apoptotik cevabı 
tetikleyerek nöron kayıplarına ve nörodejenerasyona neden 
olmaktadır. Buradan hareketle, hücre içerisine kalsiyum 
girişinin engellenmesi, nöronal devamlılığın sağlanması 
açısından ana savunma mekanizmasını oluşturmaktadır.  

Kalsiyumun nöron içerisine girişine çeşitli kalsiyum 
kanalları neden olmaktadır. Kalsiyum kanalları ligand ve 
voltaj kapılı olmak üzere iki temel gruba ayrılır. NMDA, 
AMPA, Kainat gibi glutamatla aktive olan reseptörler, 
TRPV kanalları, ATP ile uyarılan P2X reseptörleri ve 
nikotinik asetilkolin reseptörleri gibi ligand kapılı kanallar 
doğrudan kalsiyum girişine neden olmaktadır. Diğer taraftan, 
aksiyon potansiyellerine ve eşik altı sinyallere cevap olarak 
açılan voltaj kapılı T-, R-, N-, P/Q- ve L-Tipi kalsiyum 
kanalları da hücre içi kalsiyum seviyesinin belirlenmesinde 
kilit rol üstlenmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, 
kalsiyum kanallarındaki işlevsel değişikliklerin ya da bu 
kanallardaki genetik mutasyonların nörolojik hastalıkların 
patogenezinde önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır. 
Buradan hareketle, nöronal kalsiyum dengesinin sağlanması 
bu hastalıkların tedavisine ışık tutacaktır.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Sempozyumlar 
 

14 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
S.1.3 Epilepside Kalsiyumun Rolü 
 
Mustafa Ayyıldız 
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı 55139 Samsun-Türkiye 
 
Kalsiyum, insan vücudunda bulunan en önemli 
elementlerden bir tanesidir. Hücresel aktiviteleri yöneten , 
hücre hareketlerini koordine eden ve  hücreler arasındaki 
bilgi alışverişini sağlayan fizyolojik fonksiyonların çoğu 
sinyalleşme yoluyla gerçekleşir. Bu sinyal yolları az fakat 
çok fonksiyonlu kalsiyum iyonu olmadan uygun fonksiyon 
yapamazlar. 

Kalsiyum iyonu epilepsinin de dahil olduğu  çok sayıda 
fizyolojik ve patofizyolojik mekanizmada rol oynamaktadır. 
Kalsiyum iyonları doğrudan veya dolaylı olarak kalmoduline 
bağlanarak ve ardından G-proteinle aktiflenen enzimlerin 
aktivitesini değiştirerek kalsiyum kanallarını etkileyebilir. 
Hücre içi kalsiyum konsantrasyonunun artışı 
epileptogenezde önemli rol oynamaktadır.  Hücre içi 
kalsiyum artışı yada azalması  voltaja bağlı kalsiyum 
kanallarının aktivitesini değiştirerek eksitasyon veya 
inhibisyona yol açmaktadır. Kalsiyum NMDA, AMPA, 
GABA ,Kanabinoid CB1 reseptörleri ve voltaj kapılı 
kalsiyum kanalları gibi yapıları  presinaptik veya 
postsinaptik yolla etkileyerek epilepsiye yol açmaktadır. 
Nöbet oluşumunda glia hücre sitoplazmasında artan 
kalsiyum iyonlarının da rol oynadığı gösterilmiştir. 

Yüksek voltajla (HVA) ve düşük voltajla aktive (LVA) olan 
kalsiyum kanallarının idiopatik ve fokal epilepsilerde etkili 
olduğu gösterilmiştir. T tipi Ca+2 kanallarının temporal lob 
epilepsisinde, absans epilepside, genetik jeneralize 
epilepside rol oynamaktadır. Laboratuvarımızda yapılan 
çalışmalarda da kalsiyum kanal blokerlerinden flunarizin, 
nikardipin, nimodipin ve NNC 550396  penisilin ve absans 
epilepsi modellerinde antikonvulsant etki gösterdi. 

Kalsiyumun farklı mekanizmaları kullanarak epileptogenezi 
etkilediği bilinmektedir. Bu yüzden yeni terapotik 
yaklaşımlar için kalsiyumun rolünü iyi anlamak 
gerekmektedir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sempozyum 2: Sirkadiyen Fizyoloji ve Uyku 
 
S.2.1 Sirkadyen Fizyoloji ve Uyku: Kavramlar ve 
Tanımlar 
 
Levent Öztürk 
 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Edirne, Türkiye 
 
Sirkadyen fizyoloji vücut işlevlerinin bir gün süresince 
temporal organizasyonu ile ilgilenen bir fizyoloji dalıdır. Bir 
organizmadaki ritimler ve değişim eğilimlerinin tümüne 
kronom (chronome) adı verilir. Canlılarda pek çok fizyolojik 
süreç sirkadyen (yaklaşık bir günlük) ritim gösterir. Periyot 
uzunluğu 19-28 saat olan ritimler sirkadyen olarak 
adlandırılır. Salınım sıklığı bunun altında olan, östrus 
döngüsü gibi daha uzun periyodu olanlar infradiyen 
ritimlerdir. Kalp ve solunum ritimleri, dakikada 3-10 kez 
tekrarlayan barsak düz kas kontraksiyonları ya da uykunun 
REM ve NREM döngüleri gibi daha kısa periyodu olanlar 
(salınım sıklığı sirkadyen ritimlerin üzerinde olanlar) 
ultradiyen ritimlerdir. Bir ritim sirkadyen olması için üç 
koşulu sağlamalıdır: (1) endojen olarak üretilmelidir, (2) 
yaklaşık bir günlük salınım göstermelidir ve (3) dış 
müdahalelerle (sürüklenebilmeli) antrene edilebilmelidir. 
Sirkadyen ritimler altı karakteristik üzerinden 
değerlendirilir: ortalama düzey, genlik, faz, periyot, 
dalgaformu ve sağlamlık. Sirkadyen terimi dışında diurnal 
ve nokturnal terimleri de günün aydınlık döneminde görülen 
ya da karanlık döneminde görülen olaylar için kullanılır. 
Sirkadyen fizyoloji giderek önemini artıran bir alandır. 
Aktivitelerin 5-6 gün çalışma ve 1-2 gün dinlenme şeklinde 
haftalık ritim göstermesi hayatımızı ve biyolojimizi 
etkilemektedir. Trafik kazaları Cuma ve Cumartesi günleri 
daha çok görülürken, intiharlar Pazartesi günü daha çok 
olmaktadır. İnsanlar haftasonları daha fazla yemek yemekte 
ve 1-2 saat daha fazla uyku uyumaktadır. Transmeridyen 
uçuşların artması nedeniyle daha fazla sayıda kişide jet-lag 
görülmekte, vardiyalı çalışma saatleri sirkadyen saat ile 
uyuşmadığında iş kazaları ve buna bağlı ekonomik yük 
artmaktadır. Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde 
sirkadyen ritimlerin dikkate alınmasıyla kronoterapi alanı 
ortaya çıkmıştır. Astım, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, 
ülser ve daha pek çok hastalık sirkadyen özellikler 
göstermekte ve bu özelliklerin çözülmesi yeni tedavi 
yaklaşımlarını gündeme getirmektedir. Uyku 
zamanlamasının düzenli olmaması uyku bozukluklarına ve 
buna bağlı obeziteden, metabolik sendroma, diyabetten 
Alzheimer hastalığına kadar değişen klinik durumlara yol 
açmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kronom, infradyen, ultradyen, salınım 
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S.2.2 Gündüzden Geceye Ultradiyen Ritm 
 
Lamia Pınar 
 
Memelilerin çoğu, santral sinir sistemlerinde ritmik 
aktiviteler doğuran sinir ağlarına sahiptir. Bu sistemler 
birkaç dakika ila birkaç saat arasında, bilinçaltı düzeyde 
değişen, yürüme, solunum, uyku, uyanıklık, uyarılma, 
güdülenme, bağımlılık ve belleği pekiştirme gibi otomatik 
fonksiyonları düzenleyen ritimler üretir. Sinir ağları (neural 
networks), aksiyon potansiyelleri şeklinde ritmik aktivite 
oluşturma özelliğine sahip önder odak (pacemaker) hücreleri 
içerir. Önder odak hücreler tarafından beyin sapının 
tegmental bölgesinde üretilen en bilinen ritmik aktivite, 
solunum sisteminin ‘Pre-Bötzinger’ hücreleri tarafından 
oluşturulur. Pre-Bötzinger hücreleri, çevresel ve davranışsal 
koşullardaki değişikliklerle ayarlanan norepinefrin düzeyine 
bağlı olarak aktivite seviyelerini değiştirir. Norepinefrin, 
memeli sinir sisteminin pek çok aktivitesinde en başat 
nöromodülatörlerden biridir. Tüm vücut fonksiyonlarını 
etkileyen ultradiyen ritmin, serebral baskınlık ve sempatik 
veya parasempatik sistemlerin aktivasyonu nedeniyle ‘shift’ 
yaptığı ve uykunun NONREM ve REM aşamaları ile gece 
de devam ettiği düşünülmektedir. REM uykusunda pontin-
genikülo-oksipital (PGO) dalgaların, beynin sempatik 
aktivitesi sırasında ve sol hemisfer baskınlığında ortaya 
çıktığı savunulmaktadır. Bu durumda, PGO dalgalarının; bir 
grup pontin tegmental nöronlarda, Ca2+ iletkenliğinin 
artmasına bağlı aksiyon potansiyellerinin tetiklenmesi ile 
oluştuğu düşünülebilir. Öte yandan NONREM uykusunun 
ise sağ beyin aktivasyonuna ait bir olgu olduğu ileri 
sürülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ultradiyen Ritim, Beyinsapı, 
Hemisferik lateralizasyon, Pre-Bötzinger hücreleri,  REM ve 
NONREM uykusu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.2.3 Vücut Sıcaklığının Sirkadyen/Homeostatik 
Düzenlenmesi ve Uyku 
 
Oktay Kaya 
 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Edirne, Türkiye 
 
Vücut sıcaklığının dar bir aralıkta tutulması hücresel 
işlevlerin optimal olarak sürdürülmesi ve zorlu termal 
şartlarda hayatta kalabilmek için çok önemlidir. Kutanöz kan 
damarları, kemirgenlerde tükrük, insanlarda ter bezleri, 
iskelet kaslarının titreme cevabı, kahverengi yağ dokusunda 
açığa çıkarılan metabolik enerji, vücut yalıtımında meydana 
gelen değişiklikler vücut sıcaklığının kontrolünde önemli rol 
oynar. Ayrıca postural düzenlenme, toplanma davranışı, gıda 
alımının düzenlenmesi, aktivite seviyesinin ayarlanması ve 
mikroçevrenin düzenlenmesi gibi davranışsal cevaplar da 
vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olur. Homeotermik 
hayvanlar, sirkadiyen bir vücut sıcaklığı ritmi gösterir. 
Vücut sıcaklığı hem gündüz hem de gece hayvanlarında aktif 
fazda aktif olunmayan faza göre daha yüksektir. Sirkadiyen 
vücut sıcaklığı ritmi küçük genliğine rağmen (örneğin 
insanlarda 1°C’den az), aktif olunmayan fazda enerjiyi 
korumak için önemlidir. Yüksek vücut sıcaklığını sürdürmek 
enerji açısından pahalıdır, çünkü toplam günlük alımdan 
daha fazla enerji, ısı üretimi için kullanılır. Bu nedenle, 
sirkadiyen vücut sıcaklığı ritmi, enerji gerekmediğinde 
homeotermik hayvanlarda enerji tasarrufu açısından önemli 
olabilir. Vücut sıcaklığı ritmi sadece vücuttaki ısı kaybındaki 
veya üretimindeki sirkadiyen değişimin bir sonucu değildir. 
Vücut sıcaklığı ritmi sirkadiyen ve termoregülasyon sistemi 
arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, 
mekanizma henüz tam olarak bilinmemektedir. Memelilerde 
uyku, termoregülatör efektör aktivite değişiklikleri ve 
çekirdek vücut sıcaklığındaki azalmalara eşlik eder. 
Hipotalamik suprakiazmatik nükleustaki sirkadiyen saat hem 
çekirdek vücut sıcaklığı hem de uyanıklık durumlarının 
günlük ritimlerini düzenler. Anatomik ve fonksiyonel olarak 
uyku ve termoregülasyonun nöral kontrolü preoptik anterior 
hipotalamus ve komşu beyin yapıları ile örtüşür. 
Termoregülasyonu bozan deneysel preoptik anterior 
hipotalamus hasarı kalıcı uykusuzluğa neden olur. Hafif 
preoptik anterior hipotalamus ısınması, uyku latansını 
azaltır, NREM uykusunu arttırır ve NREM uykusu sırasında 
EEG yavaş dalga aktivitesini arttırır. Preoptik anterior 
hipotalamusta uykuda aktif olan, sıcak algılayıcı nöronlar 
tarafından termoefektör yolakların doğrudan modülasyonu, 
çekirdek vücut sıcaklığındaki uyku ile ilgili değişiklikler için 
önemli olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Homeostatik, sirkadyen, 
termoregülasyon, uyku 
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S.2.4 Sirkadiyen Ritimler ve Organ Fizyolojisi: Merkez 
Saatten Periferik Saatlere 
 
Gülnur Öztürk 
 
Trakya Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü Edirne Türkiye 
 
İnsanlarda sirkadyen zamanlama ve kontrolün ana yöneticisi 
hipotalamusun suprakiyazmatik çekirdekleridir (SCN). Bu 
çekirdek çifti optik kiyazmanın hemen üzerinde, üçüncü 
ventrikülün her iki tarafında yerleşmiştir ve buradan 
retinohipotalamik traktus yoluyla retinadan gelen ışık 
bilgisini alır. Bu bilgi, gece/gündüz döngüsüne göre SCN 
tarafından vücut işlevlerinin düzenlenmesi için önemlidir. 
SCN sayesinde uyku/uyanıklık döngüleri ile 
aydınlık/karanlık döngüleri senkron hale getirilir. Dünyanın 
bir günü 24 saat sürerken SCN’nin bir günü 25 saate 
yakındır. Bu nedenle ışık, aktivite, besin alımı, sıcaklık gibi 
çevresel ipuçları sayesinde her gün SCN’deki biyolojik saat 
kendini yeniden ayarlar ve dünya günü ile senkron biçimde 
faaliyetini sürdürür. Sirkadyen salınımlar bir grup gen ve bir 
transkripsiyonel geri bildirim döngüsü tarafından üretilir. Bu 
genler arasında Clock, Bmal1, Period-1, Period-2, 
Cryptochrome-1, Cryptochrome-2 sayılabilir. CLOCK ve 
BMAL1 aktivatörlerinin etkisi ile Period (Per1 ve Per2) ve 
Kriptokrom genleri (Cry1 ve Cry2) uyarılır. Bu genlerin 
ürünleri hücre sitoplazmasında artar, dimerize olur ve bir 
kompleks oluşturarak hücre çekirdeğine döner. Çekirdekte 
CLOCK ve BMAL1 ile etkileşerek kendi 
transkripsiyonlarını baskılar. Bu döngü yaklaşık 24 saat 
sürer. Saat genlerinin ve protein ifadelerinin ritimleri tüm 
hücrelerde vardır. Hatta, bu ritimlerin hücre kültüründe bile 
devam etmesi her hücrede endojen sirkadyen osilatörler 
olduğunu göstermiştir. Ancak, farklı dokulardaki hücresel 
saatler eş zamanlı çalışmazlar. Her bir hücrenin kendi 
işlevine uygun biçimde sirkadyen kontrolü gereklidir. 
Böylece sirkadyen saat çok geniş bir yelpazede fizyolojik 
süreçlerin kontrolünü sağlar. Bunlar arasında karaciğerde 
glukoz, safra asiti, lipid ve kolesterol metabolizmaları, 
kardiyovasküler sistemde kalp hızı, kan basıncı, endotel 
fonksiyonu, böbreklerde su ve tuz atılımı, gastrointestinal 
işlev ve doku rejenerasyonu sayılabilir. Vardiyalı çalışma, 
yapay ışık ve teknolojiye bağlı uyku düzensizlikleri ve 
beslenme düzensizlikleri gibi sirkadyen kontrolde 
bozulmaya yol açan durumlar tüm fizyolojik süreçleri bozma 
ve klinik sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir. 
 
Anahtar Kelimeler: Suprakiyazmatik çekirdek, barsak 
saati, metabolik saatler, saat genleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.2.5 Kronotip ve Sirkadyen Ritim Bozuklukları 
 
Mustafa Saygın 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 
ABD, Isparta. 
 
İnsanların uyku davranışlarının zamanlamasına ilişkin 
tercihleri kronotip olarak tanımlanır.  Sabahçıl, akşamcıl ve 
ara tip olmak üzere üç kronotip tanımlanmıştır. Sabahçıl tip 
bireyler akşam erken uykuya giden, hem fiziksel hem de 
mental olarak sabahları kendini daha iyi hisseden, günün 
erken saatlerinde aktif olmayı tercih edenlerdir. Akşamcıl 
tipler ise geç saatlerde yatan, sabah uyanmakta zorlanan, 
kendisini öğleden sonra ve akşam saatlerinde daha iyi 
hisseden, günün geç saatlerinde aktif olmayı tercih 
edenlerdir. Kronotip genetik özellikler, yaş, etnik köken ve 
cinsiyet gibi çeşitli etmenlerden etkilenir. Yaşla birlikte 
sabahçıl tipe eğilim artmaktadır. Erkekler kadınlara göre 
akşamcıldır. Uyku-uyanıklık davranışlarının zamanlaması ile 
sirkadyen saat, her bir fizyolojik işlevin diğeriyle olan 
zamansal ilişkisini düzenler. Sirkadyen saat, organizmanın 
yaşama adaptasyonunu kolaylaştırır. Sirkadiyen ritim uyku 
bozuklukları uyku-uyanıklık zamanlamasının bozulduğu 
klinik durumların karşılığıdır. Uluslararası uyku 
bozuklukları sınıflamasına göre altı sendrom tanımlanmıştır: 
Gecikmiş uyku fazı, erken uyku fazı, bağımsız uyku fazı, 
düzensiz uyku-uyanıklık ritmi, jet-lag ve vardiyalı 
çalışanların sirkadyen bozukluğu. Teknolojinin getirdiği 
kolaylıkların olumsuz etkisi ile ve yaşam tarzına bağlı olarak 
sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının toplumda sıklığı 
giderek artmaktadır. Uyku günlüğü formu (uyku 
bozukluklarının ön tanısında kullanılan ve en az 1 hafta 
uygulanarak kişinin uyku ritmi hakkında objektif bilgiler 
elde edilir) ile üniversite öğrencilerinde 1 hafta veri 
toplanarak sirkadiyen ritim bozuklukları araştırıldı. 
Öğrencilerin yatış saatleri oldukça değişken ve ortalama 
sabah 6.07 gibi uyku zamanı olması akşamcıl kronotipin 
yoğun olduğunu gösterdi. Uykuya dalış zamanı ortalama 
11,43 dakika ve ortalama 10 dakika içinde yataktan çıkma 
zamanı saptandı. Ortalama 1 defa alarmı durdurup, ortalama 
9,58 dakika gün içersinde şekerleme zamanı mevcuttu. 
Ortalama 1,6 bardak kafeinli içecek tüketimi vardı. Kendi 
uykularını değerlendirdiklerinde ortalama 5 puan üzerinden 
3,5 puan, sabah ortalama 10 üzerinden 5,7 puan dinlenmiş 
hissediyorlardı. Genel olarak alarmdan önce uyanan yoktu. 
Uyku günlüğü verilerine göre gecikmiş tip faz kayması 
olarak tanımlanan sirkadiyen ritim bozukluklarının yaygın 
olduğu saptandı. 
 
Anahtar Kelimeler: Kronotip, sirkadiyen ritim, sirkadiyen 
ritim bozuklukları, öğrenciler, sabahçıl tip 
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Sempozyum 3: Studying Neural Circuit Computations in 
Health and Disease 

S.3.1 Integration of Sensory and Motor Information in 
Visual and Somatosensory Cortices 

Asli Ayaz 

University of Zurich, Zurich, Switzerland 

We perceive the outside world as a result of continuous 
sensorimotor interactions. The relevance of continuous 
sensorimotor processing becomes particularly evident in 
brain injuries and diseases that disturb one or the other 
aspect of our interactions with the world. Traditionally 
sensory perception has been studied with passive stimulation 
of sensory modalities, however neuronal processing of even 
simple controlled stimuli varies greatly at different 
behavioral states. Therefore it is essential to study 
sensorimotor interactions in behaving models. We utilized in 
vivo electrophysiology and Two- photon calcium imaging to 
measure neuronal activity in head-restrained mice that are 
freely behaving in visual/tactile virtual realities to 
investigate sensorimotor integration.  We found that active 
behavior, i.e. locomotion, changes spatial tuning of visual 
cortex neurons, such that surround suppression is reduced 
during running. Additionally our findings revealed that 
visual motion and locomotion were integrated linearly by 
visual cortex neurons. Although effects of locomotion on 
visual processing have been widely explored, findings 
cannot be generalized to other sensory modalities. 
Particularly vibrissae somatosensory processing during 
locomotion presents a challenging paradigm as running is 
almost always accompanied by whisking, which is by itself 
considered an active state. To investigate how locomotion 
modulates neuronal activity in somatosensory cortex and 
how it is integrated with whisker touch, we used two-photon 
calcium imaging of several classes of neurons in head-
restrained mice running in a tactile virtual reality. About a 
third of excitatory neurons increased their activity during 
running and concomitant whisking, in the absence of touch. 
Fewer neurons were modulated by whisking alone (<10%). 
Layer specific responses arose during sensory stimulation: 
deep layer neurons responded transiently to touch during 
running whereas superficial neurons showed sustained 
activity. Consistently, neurons encoding running-with-touch 
were more abundant in superficial layers compared to deep 
layers, suggesting more integrative roles for superficial 
neurons in cortical computation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

S.3.2 Glia-Neuron Interactions During Epilepsy 

Emre Yaksi 

Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU, Norway 

Brain activity and connectivity alter drastically during 
epileptic seizures. Throughout this transition, brain networks 
shift from a balanced resting state to a hyperactive and 
hypersynchronous state, spreading across the brain. Glia-
neuron interactions are proposed to be important for seizure 
generation, especially due to the direct role of astrocytes for 
the regulation of neuronal excitability and synaptic 
transmission. It is, however, less clear which mechanisms 
underlie these state transitions. To address this, we studied 
pharmacologically induced seizures in the zebrafish model. 
We performed in depth analysis of the activity of thousands 
of individual neurons and glia across the zebrafish brain. By 
studying neuronal and glia activity across the zebrafish 
brain, we observed striking differences between these 
networks. During the preictal period, neurons displayed a 
small increase in synchronous activity only locally, while the 
entire glial network was highly active and strongly 
synchronized across large distances. We observed that the 
transition from a preictal state to a generalized seizure leads 
to an abrupt increase in neuronal activity and connectivity, 
which is accompanied by a strong functional coupling 
between glial and neuronal networks. Finally, we showed 
that optogenetic activation of glia induced strong and 
transient burst of neuronal activity.We propose that changing 
interactions across glia-neuron networks is a potential 
mechanism for the manifestation of generalized seizures.  
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Sempozyum 4: Nörodejeneratif Hastalıkların 
Mekanizmaları ve Güncel Tedavi Stratejileri  
 

S.4.1 MYDGF'nin Merkezi Sinir Sistemi Hasar 
Süreçlerindeki Rolü 

Berrak Çağlayan 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Rejeneratif ve Restoratif 
Tıp Araştırmaları Merkezi, İstanbul 

Merkezi sinir sistemi hasarı sonrası “nörotrofik faktör” 
üretiminin arttığı deneysel çalışmalarla gösterilmiştir. 
Özellikle protein yapıdaki büyüme faktörlerinin patolojik 
durumlardaki varlıkları veya ekspresyonlarının artması 
nöronların hayatta kalımlarının, nörogenezin ve iyileşme 
sürecindeki plastisitenin oluşmasında önemli rol 
oynamaktadır. Myeloid türevli büyüme faktörü (MYDGF), 
yakın zamanda karakterize edilmiş bir proteindir. Proteomik 
analiz çalışmalarında kemik iliğinden köken alan fare 
makrofajları tarafından ve insan sinoviyosit hücreleri 
tarafından salgılandığı ve myokard enfarktüsü hasar 
modelinde kardiyak miyositlerini koruyucu etkiye sahip 
olduğu gösterilse de sinir sistemi hasarındaki rolü ile ilgili 
bir bilgi yoktur. 

Bu proje kapsamında myokard enfarktüsü sonrası rejeneratif 
süreçleri tetikleyen bu molekülün merkezi sinir sistemi 
hasarları sonrası iskemik dokuda endojen tamir 
mekanizmalarını destekleyip desteklemediğinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla, sinir sistemi hasarındaki 
rolünü araştırmak için MYDGF’yi arttıran ve susturan 
lentiviral vektörler aracılığıyla farelerde spinal kord hasarı 
ve beyin felci modelleri kullanılmıştır. Bu modellerde 
MYDGF’nin nöronal sağkalım üzerine etkileri ve buna 
aracılık eden potansiyel sinyal iletim yolakları ve nörogenez 
ve plastisiteye etkileri araştırılmıştır. Spinal kord hasarı 
sonrası fareler 60 gün boyunca takip edilmiştir ve hasardan 
3, 15, 30 ve 45 gün sonra yapılan davranış testlerinde 
MYDGF’nin motor fonksiyonu, duyu-motor koordinasyonu 
ve fonksiyonel iyileşmeyi istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 
desteklediği gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, motor ve duyu 
tepkisel potansiyelleri değerlendirilmiş ve MYDGF’nin 
olumlu etkilere sahip olduğu bulunmuştur.  

Elde ettiğimiz sonuçlar, henüz merkezi sinir sistemi 
hasarlarındaki rolü değerlendirilmemiş olan bu proteinin 
rejeneratif süreçlere katkılarına işaret etmektedir ve etki 
mekanizmalarının ortaya çıkarılmasıyla birlikte 
nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanımı hakkında 
önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir 
(117S124). 

 
 
 
 
 
 
 

S.4.2 PDE10a ve Bmal1'in Sirkadiyen Ritim ve Beyin 
Hasarına Etkileri 
 
Mustafa Çağlar Beker 

 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları 
Merkezi, İstanbul 
 
Beyin felci dünyada ölüm nedenleri bakımından 
incelendiğinde kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci 
sırada yer alan önemli bir hastalıktır. 1980’li yıllardan beri 
yapılan çoğu klinik gözleme dayalı çalışmada 
serebrovasküler hastalıkların zamana bağlı olarak kendine 
özgü bir dağılıma sahip olduğu gözlemlenmiştir. Beyin 
felcinin tetiklenmesinde önemli bir rolü olan sirkadiyen 
ritmin özellikle beyin felci gibi patofizyolojik süreçler 
sonrasındaki hasar mekanizmaları üzerine de önemli etkileri 
bulunmaktadır. Striatum seviyesinde yoğun bir şekilde 
bulunan fosfodiesteraz 10A (PDE10A)’nın sirkadiyen 
proteinler gibi osilasyon gösterdiği ve beyin felci 
patofizyolojisinde önemli bir rolünün olduğu yaptığımız 
çalışmalarda gösterilmiştir. Buna ek olarak, sirkadiyen 
ritmin belirlenmesinde önemli bir görevi olan Aril 
Hidrokarbon Reseptör Taşıyıcısı-1 (Bmal1) proteinin in vivo 
ve in vitro iskemi sonrasında nöronal hasar mekanizmaları 
üzerine etkileri de yapılan çalışmalarımızda gösterilmiştir.  
 
Yaptığımız çalışmalarda 0.3 mg/kg veya 3 mg/kg dozunda 
PDE10A inhibitörü (TAK-063) kullanılarak C57BL6/J 
farelerinde inhibe edilen PDE10A’nın beyin felci 
patofizyolojisindeki rolü etki mekanizmalarıyla beraber 
gösterilmiştir. Bu amaçla PDE10A’nın beyin felci 
sonrasında gelişen infarkt hacmi, sitotoksik ödem, kan beyin 
bariyeri (KBB) geçirgenliği, DNA fragmantasyonu, nöronal 
hücre sağkalımı üzerine etkileri ve hücre içi sinyal yolakları 
üzerine etkileri araştırılmıştır. Ek olarak PDE10A 
inhibisyonun hücre içi sinyal yolakları üzerine olan etkileri 
yapılan geniş ölçekli sıvı kromatografisi-kütle 
spektrometresi (Lc-Ms/Ms) tekniği kullanarak gösterilmiştir. 
Bu çalışmaya ek olarak, Bmal1 proteinin anlatımı lentivirüs 
aracılığıyla arttırılmış ve shRNA ile Bmal1’in anlatımı 
susturulmuş N2A hücrelerinde oksijen glikoz deprivasyonu 
metodu kullanılarak Bmal1’in hücresel sağkalım üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Ayrıca yapılan hedefli proteomiks 
(immünopresipitasyon ile kombine halindeki kütle 
spektroskopisi) sayesinde Bmal1’in hücre içi sinyal yolakları 
üzerine olan etkileri araştırılmıştır.  
 
Proje kapsamında elde edilen sonuçlar doğrultusunda hem 
literatürde beyin felci, PDE10A ve Bmal1 ile ilgili 
bilinmeyen konular aydınlatılmış hem de beyin felcinin 
klinik tedavisine yön verebilecek yeni hedef moleküllere 
ve/veya tedavilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (218S453). 
 
Anahtar Kelimeler: Beyin felci, Bmal1, PDE10A, 
Proteomiks 
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S.4.3 Nörodejeneratif Hastalıklarda İleri Görüntüleme 
Teknikleri 

Taha Keleştemur 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı ve Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları 
Merkezi, İstanbul 

İleri görüntüleme teknikleri, in vivo ve in vitro olarak 
invaziv olmayan yollarla gerek beyin içinde gerek ise 
sistemik olarak moleküler ve biyolojik süreçlerin takip 
edilmesini sağlamaktadır. İleri görüntüleme teknolojisi hem 
beyne ilişkin anlayışımızı hem de beyin hastalığı ve 
bozukluklarını teşhis etmemizi kolaylaştıran teknikler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu teknikler aracılığıyla sağlıklı ve 
hastalıklı dokular arasındaki farklılıklar ince detayına kadar 
görüntülenip araştırılabilmektedir. Hücresel boyutta ele 
aldığımızda da hücre içi dinamikleri canlı olarak 
karşılaştırmamıza olanak sağlamaktadır.  

Nörodejeneratif hastalıklar günümüzde halen tam olarak 
tedavisi olmayan hem hastanın kendisini hem de yakın 
çevresini kapsayan ve milyonlarca kişiyi etkileyen bir 
durumdur. Nörodejeneratif hastalıklar epilepsi, kafa 
travmaları, beyin felci, omurilik hasarı, Alzheimer, 
Parkinson, Huntington, ALS gibi çok geniş yelpazede yer 
alır. Temel olarak bakıldığında bu hastalıklardan bazıları en 
basit şekliyle merkezi veya periferik sinir sisteminde sinir 
hücrelerinin zamanla fonksiyonlarını yitirmesi veya ölmesi 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bazılarında ise ikincil bir hasar 
olarak hücre ölümleri ve sonucunda uzun dönem kalıcı 
sekeller gelişmektedir.  

Günümüzde pek çok hastane ve araştırma merkezinde yer 
alan görüntüleme ekipmanlarıyla nörodejeneratif 
hastalıkların patofizyolorini, altta yatan mekanizmalarını ve 
uzun dönemde meydana gelebilecek değişiklikleri moleküler 
düzeyde inceleme imkanı sunmaktadır. Multi-foton 
mikroskop kullanarak canlı hayvanların beyinlerde meydana 
gelen bütün değişimleri, spinning disk mikroskopu ile in 
vitro koşullarda hücre içi bütün dinamikleri, ışık hüzmeli 
mikroskop ile bütün bir dokuyu 3 boyutlu olarak en ince 
ayrıntısına kadar görüntüleyerek normal ve hastalıklı doku 
karşılaştırılabilmektedir. Bu teknikleri daha da ileriye 
taşıyarak F teknikleri (FLIM, FRET, FRAP) ile protein-
protein, protein-reseptör, reseptör-reseptör ilişkileri, hücre 
içi taşınma sistemleri ortaya çıkarılabilmektedir.  

Sonuç olarak, nörodejeneratif hastalıklar insanın yaşam 
kalitesini düşürmekte ve aynı zamanda bakıma muhtaç bir 
şekilde yaşamasına sebep olmaktadır. İleri görüntüleme 
teknikleri sürekli olarak gelişen bir alandır ve milyonlarca 
kişiyi etkileyen bu hastalıkların tedavilerinin geliştirilmesine 
yardımcı olabilecek en önemli alt yapılar arasında yer 
almaktadır. 

 
 

 
 

 

S.4.4 Fetal mikrokimerik hücrelerin beyin hasarı sonrası 
etkilerinin incelenmesi 
Ahmet Burak Çağlayan 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı ve Rejeneratif ve Restoratif Tıp 
Araştırmaları Merkezi, İstanbul 

Mikrokimerizm bir bireye ait genetik olarak farklı az sayıda 
hücre popülasyonun başka bir bireyde bulunmasıdır. Fetal 
mikrokimerizm ise hamilelik sırasında yavrudan maternal 
dokulara hücre geçişi olarak tanımlanmıştır. Her ne kadar 
sağlıklı bireylerde ve hayvanlarda hamilelik sırasında fetal 
hücre geçişi olduğu bilinse de hamilelikte maternal dokuya 
geçen fetal mikrokimerik hücrelerin annenin geçirdiği hasar 
üzerine etkisini gösteren yeterli çalışma yoktur. 

Bu çalışmada, hamilelikte beyin hasarı sonrası fetüsten 
maternal beyin dokusuna fetal hücre geçişinin ve geçen 
hücrelerin hasar üzerine etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu proje kapsamında fetal hücrelerin geçişini 
araştırabilmek için öncelikle doğal tür dişi fareler, yeşil 
floresan protein (GFP) eksprese eden erkek fareler ile 
çiftleştirilmiş ve hamileliğin farklı trimesterlerinde (1., 2. 
veya 3.) bulunan dişi farelerde orta serebral arter tıkanması 
modeli kullanılarak iskemi indüklenmiş veya soğuk hasarı 
uygulanmış ve hasardan sırasıyla 72 saat ve 48 saat sonra 
maternal beyin dokusunda ve maternal kanda GFP eksprese 
eden hücreler hem akış sitometrisi hem de immünofloresan 
yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Farklı trimesterlerde hasarın indüklenmesinin maternal 
dokuya ve kana geçen hücre sayısını etkilediği, istatistiksel 
olarak anlamlı ölçüde en çok geçişin 2. trimesterde 
indüklenen hasarda olduğu gösterilmiştir. 

Fetal mikrokimerik hücrelerin hasarlı dokuya geçiş 
mekanizmalarının aydınlatılmasıyla birlikte, bu çalışmadan 
elde edilecek bilgilerin hem kök hücre tedavisi hem de hücre 
tedavisi için önemli bilgiler sunacağı düşünülmektedir. Buna 
ek olarak, yavrudan anneye geçen hücrelerin hücre tiplerinin 
belirlenmesi ve bu hücrelerin izole edilebilmesiyle birlikte, 
ileride kullanılabilecek kişiye özel tedavilerin 
geliştirilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir 
(217S453). 
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Sempozyum 5: Vasküler Tonus ve Endotel: Yaşlılık ve 
Egzersizde Fizyolojik Düzenlemeler 

S.5.1 Vasküler Tonusun Düzenlenmesinde Endotelin 
Rolü 

Oktay Kuru 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Muğla, 
Türkiye 

Damar endoteli tek tabakalı yassı hücrelerin oluşturduğu ve 
bu tabakanın altındaki doku bileşenleriyle kan arasında bir 
bariyer olarak davranan, aynı zamanda çeşitli vasküler 
düzenleme işlevleri de olan bir dokudur. Dokudaki hücresel 
yerleşim endotel hücrelerinin hem diğer endotel hücreleri 
hem de yakınındaki düz kas hücreleriyle etkileşime izin 
verecek özelliktedir. Damar yapısındaki bu yapısal ve 
işlevsel özellikler endotel dokusunun hızlı ve esnek vasküler 
kontrol sağlayan bir doku olmasını sağlamıştır. Damar 
geçirgenliği ve kan akımının kontrolü besin maddelerinin 
dağılımı ve hücresel atıkların uzaklaştırılmasında önemli 
etkenlerdir. Anjiyogenez, inflamatuar cevaplar, kan 
pıhtılaşması, vasküler yeniden yapılanma gibi diğer süreçler 
de doğrudan vaskülerendotel dokusuyla ilişkilidir. Kan 
hücreleri, mikrobiyal infeksiyonlar ve proinflamatuar 
sitokinler, düz kas hücreleri, perisitler, hormon ve 
nörotransmiterler endotel dokusu için fizyolojik sinyaller 
açısından zengin bir çevre oluşturur. Endotel dokusu da 
farklı moleküllerle temsil edilen parakrin düzenleyiciler 
üretir. Prostasiklin, endotel kaynaklı gevşetici faktör - nitrik 
oksit ve endotelin vasküler düzenlemede rol alan ve geniş 
araştırmalarla incelenmiş ajanlardır. Endotel dokusunun 
fizyolojik düzenleme işlevinin bozulması hipertansiyon ve 
ateroskleroz gibi hastalıklarla ilişkilidir. Bu bağlamda 
endotel dokusunun vaskülertonus kontrolündeki katkısı hem 
fizyolojik hem de klinik koşullarda kritik öneme sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.5.2 Vasküler Tonusta Yaşlılığa Bağlı Görülen 
Değişiklikler 

Günnur Koçer 

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Lefkoşa, KKTC 

Yüzyılımızda bilim ve teknolojinin hızda ilerlemesiyle 
ortalama yaşam süresi oldukça uzatmış ve toplumdaki yaşlı 
bireylerin hem sayısı hem de oranı artmıştır. Epidemiyolojik 
veriler kardiyovasküler hastalıklar açısından yaşlanmanın en 
büyük risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır, yaşa bağlı 
olarak kardiovasküler hastalıklara bağlı morbitite ve 
mortalite dekat dekat artış göstermektedir. Yaşlanmaya bağlı 
kardiovasküler değişikliklerdeki endotel anahtar rol 
oynamaktadır. Fizyolojik koşullarda vasküler yapı ve 
fonksiyonların sürdürülmesinden büyük görevi üstlenen 
endotel, ürettiği ve/veya salgıladığı otokrin ve parakrin 
mediatörlerle bu işlevleri yürütmektedir. Endotel 
hücrelerinin fonksiyonunda oluşabilecek yetersizlik, endotel 
disfonsiyonu olarak adlandırılmakta ve günümüzde birçok 
hastalığın patogenezinde rol oynadığı kabul edilmektedir. 
Endotel disfonksiyonu, sadece hipertansiyon, 
hiperkolesterolemi ve ateroskleroz gibi hastalıkların 
karekteristik özelliği olmayıp yaşlılıkla da 
ilişkilendirilmektedir. Patolojik durumlardan bağımsız 
olarak da yaşlılığın, aorta ve direnç arterlerinde endotel 
disfonksiyonuna yol açtığı rapor edilmiştir. Yaşa bağlı 
olarak görülen endotel fonksiyonlarındaki bozulma/azalma 
öncelikle endotel hücrelerinin vasküler tonusu düzenlemek 
için salgıladıkları gevşetici mediatörlerin azalması ile 
kendini gösterir. Bu durum endotelden salgılanan çeşitli 
vazodilatör maddelerin ve özellikle nitrik oksidin (NO) hem 
üretiminin hem de bioyararlanımının azalması ile 
açıklanmaktadır. Yaşlı bireylerde endotelde bulunan 
endotelial–nitrik oksit sentaz (eNOS) miktarı azaldığı gibi, 
var olan eNOS’un da daha az NO ürettiği gösterilmiştir. 
Diğer yönden yaşa bağlı olarak çeşitli mekanizmalarla artan 
oksidatif stres sonucu ortaya çıkan serbest radikallerin NO 
ile reaksiyona girip, onun gevşetici etkisini göstermesinin 
engellemesi de endotel-bağımlı gevşeme yanıtlarının 
azalmasına neden olmaktadır. Yaşlanma sürecinde, endotel 
tarafından üretim ve salgılanması etkilenen diğer iki önemli 
gevşetici mediatörde prostasiklin ve endotel kaynaklı 
hiperpolarize edici faktördür. Yaşa bağlı olarak damar 
tonusun artışında vazodilatör maddelerin azalmasının 
yanında endotelin-1, damarlarda kasılmaya neden olan 
siklooksijenaz kökenli prostanoidlerin artışı ve reaktif 
oksijen türevlerinin de katkısı vardır. Vasküler yaşlanmanın 
belirtilerini azaltmak için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz 
gibi yaşam tarzımızda yapacağımız ufak değişikliklerin 
eNOS fonksiyonu ve antioksidan kapasitemiz üzerine 
olumlu katkıları olacaktır. 
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S.5.3 Düzenli Egzersize Vasküler Uyum 

Seher Nasırcılar Ülker 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi,Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Alanya, 
Antalya 

Düzenli egzersiz sonucu organizmada çeşitli dokularda 
birçok uyum gelişir. Bu süreçte kardiyovasküler sistem 
başlıca uyum gösteren yapıdır. Kardiyovasküler 
adaptasyonların en önemli göstergelerinden biri düzenli 
fiziksel aktiviteler sonrasında hem sağlıklı bireylerin hem de 
hipertansif hastaların dinlenim kan basınçlarında görülen 
düşüştür. Düzenli egzersizin uyardığı bir diğer vasküler 
uyum endotelle ilişkilidir, ve endotel fonksiyonu birkaç 
mekanizma aracılığıyla iyileştirilebilir. Öncelikle egzersiz 
endotel kaynaklı başlıca vazodilatör olan nitrik oksidin (NO) 
üretimini ve biyoyararlanımını arttırır. Bunun yanında 
egzersiz süper oksit dismutazda artışa, 
nikotinamidadenindinükleotit/nikotinamidadenindinükleotitf
osfat (NADH/NADPH) oksidaz aktivitesinde düşüşe neden 
olarak reaktif oksijen türlerini (ROS) azaltır. Böylece NO 
inaktivasyonu azaltılarak NO biyoyararlanımı arttırılır. 
Ayrıca egzersiz çeşitli yolaklar üzerinden eNOS 
ekspresyonunda artışa yol açar. Egzersiz damarlarda 
fonksiyonel değişikliklerin yanı sıra, anjiyogenez ve 
arteriyojenezi uyararak vasküler yeniden şekillenmeye neden 
olur. Vasküler yapıdaki bu değişiklikler muhtemelen 
fonksiyonel değişiklikler ve artmış organ kan akımı ile 
ilişkilidir. Tüm bunlara ilaveten, düzenli fiziksel aktivitenin 
bir sonucu olarak, damar düz kasının vazoaktif uyaranlara 
yanıtında değişiklikler görülebilir. Vasküler tonus 
vazokonstriktör ve vazodilatör faktörlerin arasındaki 
dengeyle belirlenmektedir. Ancak oluşan cevap sadece dış 
etkilere bağlı olmayıp aynı zamanda vasküler duvarın yanıt 
verme kapasitesi ile ilişkilidir. Vazodilatör ya da 
vazokonstriktör yanıtların egzersiz sonucu nasıl değiştiğine 
ilişkin verilerdenek, damar tipi ve vazoaktif maddeye göre 
çeşitlilik gösterse de, özellikle vazodilatör uyaranlara karşı 
gevşeme yanıtının arttığı, vazokonstriktör uyaranlara karşı 
ise kasılma yanıtının azaldığı göze çarpmaktadır. Bizim 
çalışmalarımızda da egzersiz yapan sıçanların vazoaktif 
yanıtları çeşitlilik göstermektedir. Sonuç olarak,egzersiz 
hem yapısal hem de fonksiyonel olarak vasküler sistemde 
önemli değişikliklere yol açmaktadır. 
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Panel 1: Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı (KOAH); 
Havayolları, Parankimal ve Vasküler Fizyopatoloji 

P.1.1 KOAH’ta Mukosiliyer Aktivite 

Metin Baştuğ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 

Akciğerlerin solunan havada bulunan patojen partiküller ve 
toksik kimyasallara karşı oldukça dirençli olması solunum 
yollarını örten epitel hücrenin muköz salgısı ve silyalarının 
fonksiyonu ile sağlanmaktadır. Ekstrasellüler jel olarak 
tanımlanabilen mukus su, protein ve makromoleküllerden 
oluşur. En önemli makromoleküller glikoprotein yapısındaki 
müsin proteinleri olup, polimerize olanlar, sekrete edilerek 
jel oluşturanlar ve membranla ilişkili olanlar şeklinde 
sınıflandırılırlar. Solunum yolu bölgesine bağlı olarak içeriği 
değişen mukus sekresyonu ve silyaların saniyede 12-16 
atımı solunum havasındaki partikülleri larinkse doğru 
uzaklaştırır. 

Solunum yolu epitel hücrelerinin sekresyon ve silya 
fonksiyonlarının bozulması akciğerlerin savunma 
mekanizmalarında önemli sıkıntılara neden olur. Mukusun 
aşırı salgılanması hava akımının bozulmasına ve içeriğindeki 
proteinlerin dengesinin değişmesi ise küçük havayollarının 
yüzey gerimlerinin artması sonucu havanın hapsolmasına 
neden olur.  

Kronik bronşit ve amfizem gibi klinik fenotipleri bulunan 
KOAH’ın en önemli nedeni sigara içilmesidir. Bunun 
dışında α-1 antitripsin eksikliği veya aşırı nötrofil ürünleri de 
KOAH’ın oluşumunda ve havayolu mukosiliyer aktivitenin 
disfonksiyonunda rol oynarlar.  

Bu sunuda normal mukosiliyer aktivite ile KOAH’taki 
disfonksiyona neden olan mekanizmalar literatür bilgileri 
ışığında tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mukus yapısı, sekresyon mekanizması, 
mukosiliyer aktivite, mukosiliyer disfonksiyon 

P.1.2 KOAH’da Havayolları Fizyopatolojisi 
Gülderen Şahin 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 

GOLD 2018 (Global Initiative For Chronic Obstructive Lung 
Disease) tanımlamasına göre KOAH, zararlı gaz veya 
partiküllere maruz kalmanın neden olduğu, havayolu, alveoler 
ve vasküler anormalliklere bağlı gelişen yaygın, önlenebilir ve 
tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH sıklığı sigara içenlerde 
yüksektir, sigarayı bırakanlarda sigara içmeyenlere göre daha 
yüksektir.  

KOAH fizyopatolojisinde yer alan hava akımı kısıtlanması ve 
hava hapsi çok önemlidir. Çapları 2 mm den büyük olan 
bronşlar büyük havayollarını oluştururken, 2mm den küçük 
olan bronşlar küçük havayollarını oluşturur. KOAH 
patogenezinde temel rol oynayan anormal inflamatuar yanıt 

nedeniyle küçük hava yollarında akımın kısıtlanmasına neden 
olan mekanizmalar; havayolu epitelyel hasar, mukosiliyer 
fonksiyon bozukluğu, kronik havayolu inflamasyonu, 
havayolu duvarında yapısal değişiklikler, elastik recoil 
azalması ve alveolar bağlantıların eksikliği, havayolu düz 
kasının aktivasyon durumu ve artmış kolinerjik tonustur. Bu 
fizyopatolojik değişiklikler küçük havayolu hastalığının 
oluşumuna neden olur. KOAH’da irritan partiküller ve 
gazların etkisiylegelişen epitelyel permeabilitenin artması, 
alttaki afferent sinir sonlanmalarını ve irritan reseptörleri 
bronkokonstriktör ve diğer proinflamatör maddelere maruz 
bırakır. Gelişen  nörojenik inflamasyon hava yollarında 
bronkokonstriksiyona ve havayolu inflamasyonuna neden olur. 
KOAH da hava yolu inflamasyonu, nötrofiliktir ve artmış 
makrofajlar ve CD 8+ T hücreleri ile karakteristiktir.  

KOAH da oksidatif stres mekanizmaları aşırı derecede aktive 
edilir. Nötrofil ve makrofajlar gibi fagositleri içeren bronşiyal 
inflamasyon, oksidantların internal kaynağını oluşturur. 
Havayolları içinde çeşitli proteazların aktivasyonu 
oluşturulurken, antiproteazların etkileri azalır. KOAH da 
havayolu düz kaslarında, proinflamatör sitokinler ve oksidan 
stresin etkisine bağlı; sitokin ve kemokinler, proteazlar ve 
ekstraselüler matriksin komponentlerinin salınmasına yol açar. 
Havayolu lümeni sıvı, hücre ve mukusla dolar ve akut 
şiddetlenmeler bu yanıtları arttırır. Havayolu duvarındaki 
kalınlaşma etkisi, sadece havayolu lümenini azaltmaz, 
havayollarının mekanik davranışını da değiştirir. Küçük 
havayollarında gelişen fibrozis ve havayolu direncinde artma 
küçük havayolu hastalığının ortaya çıkmasında çok önemlir. 
Havayolu düz kaslarında hem hipertrofi hem de hiperplazi 
görülür. Havayolu obstriksiyonu ventilasyon ve pefüzyon 
eşitsizliğine neden olur ve hipoksemi gelişir. Havayolu duvarı 
kalınlaştıkça bağlanmış alveolar duvarlar kısalmış olur, 
havayolu üzerindeki kuvvetler azalır, dış hava yolu yüzey 
alanı artar ve havayoluna uygulanan basınç azalır.  

Elastik recoil havayolu kalibresi üzerine birincil etkiye 
sahiptir. Küçük havayolları remodelinginin esas oluşumu 
prebronşiyal fibrosizdir. Bu havayolu elastisitesini azaltır, 
KOAH lı hastaların bronkodilatör ilaçlara daha az duyarlı 
olmasına neden olur. Ayrıca, prebronşiyal fibrozis havayoluna 
alveolar bağlantıları bozar. Bu da havayolunu ekspiratuar 
kapanmaya meyillendirir. Kapanma volümünde artma ve zorlu 
ekspiratuar volüm birinci saniye (FEV1) de azalma görülür. 

KOAH’da yeni tedavilerin geliştirilebilmesi için, havayolları 
fizyopatolojinin hücresel ve moleküler zemininin iyi 
anlaşılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: KOAH, epitelyel hasar, havayolu 
inflamasyonu, hava akımı sınırlanması ve hava hapsi. 
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P.1.3 KOAH’ta Parankimal ve Vasküler Fizyopatoloji 

Fadıl Özyener 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Bursa 

KOAH; sigara dumanı, toksik gaz ve parçacıklara (öz. 
≤2.5µ) maruziyet, alfa-1 antitripsin eksikliği sonucu 
akciğerde inflamasyon, doku hasarı, tamir ve savunma 
düzeneklerinde bozulma ile gelişir (GOLD, 2018). Başlıca 
patolojik değişiklikler büyük hava yolları, küçük hava 
yolları, akciğer parankimi ve pulmoner damarlarda görülür. 
Akciğer parankim inflamasyonu, normal sigara içicilerinde 
görülenden daha abartılı seyreder.  
Amfizem, KOAHta saptanan temel parankimal değişikliktir. 
Terminal bronşiyol distalindeki hava boşluklarında, belirgin 
fibrozis olmaksızın, duvar hasarı ile birlikte anormal ve 
kalıcı genişleme amfizem olarak tanımlanır. Beraberinde; 
epitel hasarı, havayolu duvarında yapısal değişiklikler, 
artmış kolinerjik tonus, bronkokonstriksiyon ve havayolu 
direncinde artma şeklinde görülen küçük havayolu hastalığı 
gelişir. Ayrıca parankimal hasarın alveol bağlantılarının 
kaybına ve elastik rekoilin azalmasına yol açması, 
ekspiratuvar hava akımı sınırlanmasının (hava hapsi veya 
statik hiperinflasyon) en önemli nedenidir.  
Parankimde gelişen inflamasyona katılan değişik hücreler 
(makrofajlar, T lenfositler -özellikle CD8+ ve nötrofiller) ile 
bunlardan salınan değişik mediyatörler (oksidanlar, 
proteazlar ve toksik peptidler) vardır. Kemotaksik 
faktörlerce hava yollarına yöneltilen nötrofiller, nötrofil 
elastaz ve diğer proteazları salgılayarak hem parankim 
hasarını çoğaltır hem de mukusun aşırı salgılanmasına neden 
olur. Takiben akciğerdeki oksidan–antioksidan ve proteaz -
antiproteaz dengesindeki bozulma inflamasyonu daha da 
ilerletir.  Süreç devamında sigara bırakılsa bile organ 
parankiminde inflamasyon devam eder. Bu inatçı 
inflamasyonun düzenekleri tam anlaşılmamıştır. Ancak 
otoantikor gelişmesi ve mikrobiata değişimlerini sorumlu 
tutan araştırmalar vardır (GOLD, 2018). 
KOAH ilerledikçe alveolde hipoksi gelişimi sonucu 
pulmoner arteriyollerin medial düz kasları, normalde kas 
içermeyen distal damarlara doğru yayılır ve intimada 
kalınlaşma görülür. Ayrıca, amfizem pulmoner damar 
yatağında azalmaya yol açar. Gelişen pulmoner 
hipertansiyon, sağ ventrikülde dilatasyon ve hipertrofi 
oluşumu (kor pulmonale) ile sonuçlanabilir. Ağır KOAHta 
kor pulmonale’nin gelişmesi pulmoner dolaşım ve sağ 
ventrikül yükünde artışı belirginleştirir.  Süregelen sistemik 
inflamatuvar yanıt nedeniyle diyafragma ve diğer solunum 
kaslarının güçsüzlüğünün ilerlemesi hastalığı daha da 
ağırlaştırır. 
Sonuç olarak KOAH oluşumu ve ilerlemesindeki tüm 
fizyopatolojik süreçleri göz önüne aldığımızda, tüm 
aşamalarda gaz değişimini bozan ve arteriyel hipoksemi 
yapan temel mekanizma ventilasyon/perfüzyon 
dengesizliğidir.  
 
Anahtar Kelimeler: KOAH, amfizem, parankim 
inflamasyonu, pulmoner hipertansiyon 
 
 
 
 

Panel 2: Hücre Mekaniği 
P.2.1 Mekanik Uyarıların Algılanması ve Hücre 
Cevabının Moleküler Mekanizmaları 

Ramazan Bal 
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Gaziantep 
 
Canlı hücreler sürekli olarak temas halindeki komşu 
hücrelerden ve çevresindeki ekstraselüler matriksten 
kaynaklanan mekanik etkilere maruz kalırlar.  Hücre 
mekaniği kapsamında mekanik etkilerin hücreyi nasıl 
etkilediği ve hücrenin buna yanıtları ile mekanik etkilerin 
hücre fonksiyonlarının kontrolünde nasıl etkili olduğu 
konuları literatür ışığında değerlendirilecektir. Memeli 
hücrelerinde hücre mekaniği, uzun yıllar fizyolojik açıdan 
pek önemsenmemiştir.  Ancak son zamanlarda hücrenin 
maruz kaldığı mekanik etkinin hücre tarafından algılanması 
ve bunun sinyale dönüştürülmesi (mekano-transduksiyon) ile 
ilgili moleküler mekanizmalar daha fazla çalışılmaya 
başlanmıştır.  Mekanik uyarılar, hücreler tarafından hücre 
zarında bulunan farklı tipteki mekanik-duyarlı moleküller 
aracılığıyla algılanır.  Bu moleküller arasında integrinler, 
gerime-duyarlı iyon kanalları, G-protein kenetli iyon 
kanalları ve büyüme faktör reseptörleri yer almaktadır.     
Hücre hacmindeki değişiklikler gibi mekanik sinyaller hücre 
içi ozmotik basıncın düzenlenmesi, hücre şeklinin 
belirlenmesi, hücre çoğalması, hücre büyümesi, hücre 
ölümü, hücre göçü veya hücre içi metabolizmasının 
düzenlenmesi gibi olaylarda önemli olduğu çok sayıda 
araştırmacı tarafından gösterilmiştir. Hücre dışı 
(ekstraselüler) sıvının ozmolaritesindeki değişikliğe bağlı 
olarak hücre hacmi artığında ya da azaldığında hücre çok 
sayıda sinyal yolağını aktive eder ve K+, Cl–, Na+ ve 
organik ozmolitlerin hücre içi /hücre dışı konsantrasyonları 
aktif düzenleyici mekanizmalar ile değiştirilerek ozmotik 
denge tekrar kurulur. Örneğin ekstraselüler sıvının 
ozmolaritesi azalırsa, su hücre içerisine girmesi sonucu 
hücre şişecektir. Bu durumda çoğu hayvan hücresinde, 
düzenleyici hacim azalması olarak bilinen aktif bir süreç 
çalışmaya başlar. Diğer ifade ile K+, Cl–, Na+ iyonları ve 
organik ozmolitler kanallar ve aktif pompalar aracılığıyla 
hücre dışına çıkması sağlanır.    Böylece hücre hacmi normal 
değerlerine inmesi sağlanır.  Diğer taraftan ekstraselüler sıvı 
ozmolaritesinin artışı durumunda hücre hacminde azalmaya 
neden olur.  Bu durumda  düzenleyici hacim artışı adında bir 
mekanizma çalışarak hücre içi ile hücre dışı arasında 
ozmotik dengenin tekrar kurulmasını sağlar. Hipertonik / 
hipotonik stres iyonların ve organik ozmolitlerin 
difüzyonuna aracı olan iyon kanalları ve  taşıyıcıları ile 
enzimlerini kodlayan genlerin ifadelerinin artmasına neden 
olur. 

Kaynaklar: 
1. Martino F, Perestrelo AR, Vinarský V, Pagliari S, Forte 
G. Cellular Mechanotransduction: From Tension to 
Function. Front Physiol. 2018 Jul 5;9:824. 
2. Jentsch TJ. VRACs and other ion channels and 
transporters in the regulation of cell volume and beyond. Nat 
Rev Mol Cell Biol. 2016 May;17(5):293-307. 
3. Wehner F, Olsen H, Tinel H, Kinne-Saffran E, Kinne 
RK. Cell volume regulation: osmolytes, osmolyte transport, 
and signal transduction. Rev Physiol Biochem Pharmacol. 
2003;148:1-80. 
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P.2.2 Nöronların Akson Hasarına Mekanik Cevabı 

Gürkan Öztürk 

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, REMER, İstanbul 

Aksonların hasar görmesi ve kopması sinir sistemi 
travmaları, inme ve nörodejeneratif hastalık süreçlerinde 
doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenen bir olaydır. Bunun 
sonucunda proksimal parçanın kısmi ve tamamen 
dejenerasyonu ve nöronun hayatta kalması ya da ölmesine 
neden olan birtakım değişiklikler meydana gelir. İkincil 
nöron ölümleri ve buna bağlı olarak başlangıçtaki 
lezyonların genişlemesi ve fonksiyon kayıpları bu tür akson 
hasarlarının beklenen sonuçlarıdır. Bilinen bazı 
mekanizmaların yanı sıra yaptığımız çalışmalarda nöronların 
akson hasarına karşı kasılarak da cevap verdiklerini bulduk.  
Bu kasılmanın mekanik özelliklerini, kasılma için gerekli 
kalsiyum giriş yollarını ve sinyal mekanizmalarını ve bu 
olayın hasarlanan nöronun hayatta kalması ile ilişkisini 
irdelediğimiz çalışmaların sonuçları sunulacaktır.  

Panel 3: Doğru Egzersiz İlaçtır 

P.3.1 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Egzersiz 

Sanlı Sadi Kurdak 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, Adana 
 
Günümüzde görülme sıklığı gittikçe artan hastalıklardan bir 
tanesi olan akciğer hastalıklarının tedavisinin, hem hasta 
hem de hekimler açısından ciddi sorunlar içerdiği 
bilinmektedir. Özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
kaynaklı ölümlerin oranının diğer pekçok hastalığın tersine 
artarak devam ettiğinin gözleniyor olması, bu hastalığın 
tedavisinde ciddi açmazların olduğuna da işaret etmektedir. 
Akciğer hastalığı olan bireylerde nefes almanın zorluğundan 
kaynaklanan gelişmeler, bu bireyleri süreç içinde daha 
sedanter yaşamaya itmektedir. Ancak fiziksel kapasitede 
gözlenilen azalma, hastaların beklenilen yaşam süresini de 
olumsuz etkilemektedir. Öte yandan kronik akciğer 
hastalıkları ile fiziksel aktivite arasındaki ilişkinin bilimsel 
zeminde irdelenmeye başladığı son 70 yıllık süre içinde, 
yapılandırılmış egzersiz programının, en az tedavide 
kullanılan ilaçlar kadar etkin olduğu gösterilmiştir.  Bu bilgi 
tedavi seçeneklerinin şekillendirilmesinde yeni yaklaşımların 
da önünü açmıştır. Akciğer hastalıklarında egzersizin 
etkinliğini daha iyi yorumlayabilmek için, öncelikle bu hasta 
gruplarında karşılaşılan sorunların ayrımına gitmek gerekir. 
Sedanter yaşamın akciğer fonksiyonları üzerine olan 
olumsuz etkisi yanında, hastalıkla ilgili semptomların şiddet 
ve sıklığının zaman içinde artış göstermesi, başta alt 
ekstremite olmak üzere iskelet kaslarında atrofiye neden 
olması, bunların sonucunda da hastaneye yatış süre ve 
sıklığını artırması temel problemler olarak tanımlanmaktadır. 
Öte yandan bu hasta grubunda, sedanter yaşamla 
ilişkilendirilebilen comorbitedelerin akciğer problemleriyle 
bir arada gözlemlenebiliyor olması da önemlidir. Tabloya 
eşlik eden diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, 
osteoporoz, sistemik enflamasyon, beslenme bozukluğu 
akciğer hastalarında görülebilen önemli sağlık sorunları 
arasında sayılmaktadır. Solunum sistemi patolojilerinin 

tedavisinde egzersizin öncelikli olarak gündeme 
getirilmesinin nedeni, söz konusu olumsuzlukların tümünü 
düzenleyebilecek bir seri sinyal yolağının egzersiz ile 
birlikte tetikleniyor olmasıdır. Nitekim akciğer hastalıkları 
içinde özel bir yere sahip olan kronik obstrüktif akciğer 
hastalarının uzun süreli takibinde, medikal tedaviye ek 
olarak fiziksel aktivitenin de eklenmesinin akciğer 
fonksiyonlarına ait değerlerde olumlu değişikliklere neden 
olduğu gösterilmiştir.  Ayrıca oksijen kullanımın artışı, 
hastalık semptom skorlarında iyileşme, egzersiz 
kapasitesinin artışı, kardiyovasküler uyum yanıtları sonrası 
kardiyak işlevlerde iyileşme, kan basıncının azalması, kas 
tonus ve kuvvetinin artışı, kemik dokuda gözlenilen olumlu 
değişiklikler, stresin azalması, kişinin kendisine olan 
güveninde artış ve bireyin uyku düzeninin sağlanması hasta 
grubunun tedavisinde ulaşılan olumlu sonuçların bir 
bölümünü içermektedir. Bu özelliği nedeniyle akciğer 
hastalığının tedavisinde, doğru yapılandırılmış egzersiz 
programlarının da uygulanıyor olmasının yaşamsal önemi 
bulunduğunu belirtmek hiç de yanlış değildir. Özelikle 
vurgulanması gereken konulardan bir tanesi de, bu 
hastalıkların tedavisinde çok disiplinli yaklaşımların önemli 
olduğudur. Bununla beraber egzersiz programlarının 
hangilerinin hangi hasta gruplarına uygulanacağı, egzersizin 
bu hasta grupları üzerindeki etkilerinin mekanizmaları, ilaç 
etkileşimleri, hasta uyumu ve semptom kontrolü, fizik 
aktivitede sürekliliği sağlama stratejileri gibi pek çok konu 
üzerinde yapılan ve yapılacak olan kapsamlı çalışmalar, 
sürecin daha iyi anlaşılmasının önünü açacaktır. 

Panel 4: Melatonin  

P.4.1 Melatonin Fizyolojik Etkileri 

Haluk Keleştimur 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
Elazığ 

Pineal bezden salgılanan bir hormon olan melatonin (MLT) 
çok farklı görevlere sahiptir. Karanlıkta daha fazla 
salgılandığından karanlık hormonu olarak da bilinir. 
Melatoninin bilinen başlıca işlevi biyolojik ritimlerin ışık 
karanlık ritmine göre düzenlenmesinde oynadığı roldür. Dış 
çevrenin aydınlık-karanlık durumuna ilişkin sinyaller retino-
hipotalamik yolla önce hipotalamusta bulunan 
suprakiyazmatik nukleusa (SCN) ulaşırlar. SCN, beyinde 
biyolojik saatin bulunduğu bölge olarak kabul edilir. 
Sinyaller daha sonra hipotalamusun paraventriküler 
nukleusuna (PVN) gelirler. Medulla spinalisin 
intermediolateral kolonunda ilerleyen sinir lifleriyle superior 
servikal gangliona (SGN) gelen sinyaller son olarak pineal 
beze ulaşır ve melatoninin ışık uyarana bağlı olarak 
salgılanmasını düzenlerler. Melatoninin karanlıkta daha fazla 
olmak üzere oluşan salgılanma ritmi çok sayıda fizyolojik 
fonksiyonların önemli bir düzenleyicisidir. Son yıllarda, 
melatoninin sirkadiyan ritimlerin, uykunun ve üreme 
fonksiyonlarının düzenlenmesinde iyi bilinen işlevlerine 
ilave olarak, glukoz metabolizmasının da önemli bir 
düzenleyicisi olduğu anlaşılmış bulunmaktadır.  
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P.4.2 Melatoninin Etkisini Düzenleyen Hücresel 
Mekanizmalar 
Ahmet Ayar 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Trabzon 

Pineal hormon melatoninin ilk olarak uyku ve sirkadiyan 
ritmin düzenlenmesinde önemli bir mediyatör olarak 
keşfedilmesinden sonra; aralarında güçlü antioksidan, anti-
apoptotik, anti-inflamatuar, detoksifikasyon etkisinden enerji 
metabolizmasının sirkadiyan kontrolüne kadar homeostazis 
için kritik öneme sahip pek çok fizyolojik etki ve fonksiyona 
sahip olduğu ortaya konmuştur. Bu hormonun salgı ve 
etkisinde aksamalar; aralarında Parkinson, Alzheimer ve 
Huntington gibi nörodejeneratif hastalıklar, uyku 
bozuklukları, üreme ve gelişme bozuklukları ile prematüre 
yaşlanma gibi sağlık problemlerine yol açar. Melatoninin 
etkilerini reseptör bağımlı (hem hücre zarı yüzeyi hem de 
hücre içi reseptörleri olarak üç alt tip reseptörü:  Mel1A, 
Mel1B ve Mel1C) hem de reseptör bağımsız mekanizmalarla 
gerçekleştirdiği gösterilmiştir. Melatoninin hücresel etki ve 
fonksiyonlarına cAMP, cGMP, diaçilgliserol, inozitol 
trifosfat, araşidonik asit ve hücre içi serbest kalsiyum 
([Ca2+]i) gibi ikincil habercilerin aracılık ettiği 
gösterilmiştir. Bu reseptör ve hücresel sinyalleşme 
mekanizmalarının daha iyi anlaşılması melatoninin 
sağlıktaki rolü hakkında bilgi düzeyini artırmasının yanında 
melatonin etkisinin aksadığı pek çok hastalık için tedavi 
hedefi sunma potansiyeli vardır. 

P.4.3 Melatoninin Tedavideki Yeri 

Ertuğrul Kılıç 
 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 

Melatonin etkilerini MLT1 ve MLT2 reseptörleri aracılığıyla 
gösterir. Bu reseptörlerin beyinde yoğun bir şekilde eksprese 
edildikleri gösterilmiştir. Hayvan çalışmaları MT1 
reseptörlerinin başlıca SCN ve pars tuberalis olmak üzere 
beynin sınırlı bir bölgesinde bulunduğunu göstermiştir. MT2 
reseptörleri ise bulbus olfaktorius, ön beyin, hipokampus, 
amigdala ve süperior kollikulus başta olmak üzere daha 
yaygın olarak eksprese edilmiştir. Böylece melatoninin 
beyinde önemli görevlere sahip olabileceğine ilişkin görüşler 
giderek kuvvetlenmektedir. Melatoninin en iyi bilinen 
biyolojik ritimlerin düzenleyici etkisine ilave olarak 
antioksidan ve anti-infilamatorik bir ajan olarak da görev 
yaptığına ilişkin yoğun çalışmalar mevcuttur. Son yıllarda 
melatoninin enerji metabolizması ile olan ilişkisi de önem 
kazanmış bulunmaktadır. Böylece, melatoninin 
nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra obezite ve 
komplikasyonlarının giderilmesinde yararlı olabileceğine 
ilişkin çalışmalar giderek önem kazanmaktadır. 

 

 

 

 

Panel 5: Fizyoloji Eğitiminde Aktif Öğrenme 
Yöntemlerinin Kullanılması 

P.5.1 Seçmeli Derslerde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin 
Kullanılması 

Selma Arzu Vardar 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Edirne  
 
Son yıllarda güncel tıp eğitiminde geleneksel öğrenme 
yöntemleri yanı sıra öğrenci merkezli aktif öğrenme 
yöntemlerinin uygulanması benimsenmeye başlamıştır. 
Fizyologlar da bu yöntemlerin uygulanmasında eğitici olarak 
rol almaktadır. Ayrıca bireysel ya da birkaç disiplinin 
birlikte yer aldığı seçmeli ders programlarının hazırlık 
sürecinde fizyoloji öğretim üyeleri bireysel katkı 
sunmaktadır. Son yıllarda seçmeli derslerde öğrencilerin 
aktif olduğu sunumlar, projeler, olgu tartışmaları, PDÖ 
oturumları, izlenim raporları kullanımı gibi yöntemlerden 
sıklıkla yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerin kullanıldığı 
seçmeli dersler öğrenciler tarafından araştırmaya teşvik edici 
ve akademik araştırma becerisi kazandırıcı bulunmaktadır. 
Kanıta dayalı araştırma sonuçlarına göre, aktif öğrenme 
ortamlarının en uygun ve güncel şekilde oluşturulması, sınav 
performansını artırmakta ve kavramların öğrenilmesinde 
önem taşımaktadır. Aktif öğrenme yöntemlerinden 
yararlanılmasını sağlamak için, eğiticilerin bireysel olarak, 
bilginin nasıl öğrenileceği konusunda düşünmesi ve öğrenme 
metotlarındaki güncel yaklaşımı takip etmesi yararlı olabilir. 
Bu durumda, aktif öğrenme tüm fakülte müfredatında yaygın 
olarak yer almasa bile seçmeli dersler bir uygulama alanı 
olabilir. Dersi veren öğretim üyesinin planlaması ile, seçmeli 
derslerde kognitif süreçlerin daha iyi ve çok odaklı 
koordinasyonunu sağlanabilir. Başarılı bir öğrenme süreci 
için, derslere hatırlamaya yönelik farklı aktiviteler 
eklenebilir. Seçmeli dersler, öğrencinin daha iyi 
hatırlayabileceği aktif öğrenme ortamlarının 
oluşturulabilmesi için kullanılabilir. Öğrencinin değer 
verdiği deneyimleri yaşayacağı ortamlar, seçmeli derslerle 
sağlanabilir. Bu derslerde öğrenci sayısının az olması 
amaçlan hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir. Seçmeli 
derslerde kullanılan aktif öğrenme yöntemleri öğrencinin 
duygusal açıdan desteklendiği, kendini güvende ve değerli 
hissettiği ortamları yaratmada etkili olabilir.  
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P.5.2 Probleme Dayalı Öğrenim Yönteminde Fizyoloji 
Eğitimi 

Cem Şeref Bediz  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İzmir 

Öğrencilerin aktif olduğu bir eğitim yöntemi olan probleme 
dayalı öğrenme (PDÖ), bir senaryo ile sunulan sağlık 
sorunlarının çözümlenmesine yönelik olarak önceki 
bilgilerin kullanılması, öğrencilerin gereksinim duydukları 
konuların belirlenmesi, öğrenilmesi ve tartışılması temeline 
dayanmaktadır. Bu yöntem, bir eğitim yönlendiricisi ile 
küçük gruplarda uygulanmaktadır. PDÖ oturumları öğrenci 
merkezlidir ve eğitim yönlendiricisi bilgi aktarımında 
bulunmaz; sadece kolaylaştırıcı amaçlı yöntemler ile 
destekler. PDÖ ile öğrenciler öğrenme sorumluluklarını 
almaktadır, öğrenmeyi öğrenmektedir. Anlama, kavrama, 
analiz, sentez etme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan 
bilgilerin kalıcılığı artmakta, mesleki yaşama 
uyarlanabilmesi ve sorgulanması sağlanmaktadır. Ekip 
çalışması, iletişim becerilerinin kazanılması ve motivasyon 
artmaktadır. Neden sonuç ilişkilerinin, etkileşimlerin ve 
dengelerin büyük önem taşıdığı insan fizyolojisini merak 
etmede ve meraka dayalı olarak öğrenmede PDÖ kalıcı katkı 
sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.5.3 Takıma Dayalı Öğrenme Yönteminin 
Multidisipliner Yaklaşımla Kullanımı 

Hande Yapışlar 
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilm 
Dalı İstanbul 
 
Öğrencilerin aktif olduğu bir eğitim yöntemi olan takıma 
dayalı öğrenme (TDÖ) ile tıp eğitiminde kalabalık sınıflarda 
küçük grup çalışmaları yaptırılmaktadır. TDÖ, yeni bilginin 
takım çalışması ve sınıf içi tartışmalarla derinlemesine 
öğrenilmesini sağlama konusunda etkin bir yöntem olarak 
kullanılmaktadır. Birden fazla temel bilim dalı tarafından ele 
alınan konularda, multidisipliner ve aktif öğrenmeyi 
destekleyen bir yöntem olarak TDÖ’nün, içeriğin 
entegrasyonunu etkin olarak sağlayabildiği görülmüştür.  
Takım tabanlı öğrenme için küçük odalara gerek yoktur. 
Sayısı yirminin üstündeki gruplarda uygulanabilir. 
Öğrenciler hazırlanıp gelmelidir. Takım üretimine kişisel ve 
küçük gruplar halinde katkıda bulunulmalıdır.  Tek eğitici 
yeterlidir. Eğitici konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
Ancak çok fazla uzmanlaşmış ve tecrübeli olmasına gerek 
yoktur.  Takım çalışması için öğrencilerin özel bir eğitim 
almasına gerek yoktur ancak süreç içinde katılımcı ve üretici 
olmaları gerekmektedir. Takım tabanlı öğrenmede sınıfta 
geçirilen zaman uygulamalı öğrenmeye ayrılır. Öğrenciler 
eğitici yanı sıra kendi arkadaşlarından ihtiyaç duyduğu 
durumda destek alabilir.   
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SS01 

Genetik Absans Epilepsi Modeli WAG/Rij Sıçanlarda 
Nanopartikül Bağlı Antiepileptik İlacın Kan-Beyin 
Bariyeri Dinamikleri ve Antiepileptojenik Etkileri 

Arzu Temizyurek1, Canan Uğur Yılmaz2, Uğur Akcan3, 
Müge Atış4, Nurcan Orhan5, Nadir Arıcan6, Bülent 
Ahıshalı7, Mehmet Kaya1 
1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma 
Enstitüsü, Deney Hayvanları Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sinirbilim Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
4Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Moleküler Tıp Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
5İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma 
Enstitüsü, Sinirbilim Ana Bilim Dalı, İstanbul 
6İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
7Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji 
Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Epilepsi, dünya'da 65 milyondan fazla 
insanı etkileyen kronik nörolojik bir hastalıktır. Epilepsinin 
alt gruplarından biri olan absans epilepsi çocuklarda ve 
ergenlerde otozomal dominant kalıtımlı ve genetik altyapılı 
bir epilepsi türü olarak görülmektedir. Antiepileptik ilaçların 
beyin kan damarlarının endotel hücrelerince oluşturulan kan-
beyin bariyeri (KBB) nedeniyle beyine geçişlerindeki 
sınırlama, etkin tedavinin önünü önemli ölçüde 
kapatmaktadır. Erişkin WAG/Rij sıçanların kullanıldığı bu 
çalışmada, nöro-nanoteknoloji yöntemlerinde bir taşıyıcı 
olarak kullanılan altın nanopartikül (ANP) lakosamid (LCM) 
ile ilişkilendirildikten sonra, antiepileptik ilacın nöbetler 
üzerine olan etkileri gösterilmeye çalışıldı. 

Yöntemler: Deney hayvanı ile ilgili tüm prosedürlere 
Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin hayvan 
deneyleri yerel etik onaylarından sonra başlanılmıştır. 
İstatistik olarak örneklem büyüklüğünün belirlenebilmesi 
için G*Power Analiz Programı (G*3.1.9.2) kullanıldı. 4 
Grup arasındaki anlamlılığının değerlendirilmesinde, tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA), ardından Tukey’in HSD 
testi kullanıldı. ANP’nin nöbetler üzerine olan uzun süreli 
etkilerini görmek için sağ ve sol hipokampusa yerleştirilen 
elektrotlar aracılığıyla elektroensefalografi (EEG) kaydı 
alındı ve anksiyete seviyelerini göstermek için yükseltilmiş 
artı labirent testi gerçekleştirildi. Ayrıca, in vivo 
görüntüleme (IVIS), indüktif eşleşmiş plazma spektrometresi 
(ICP-MS) ve elektron mikroskopi yöntemleri kullanılarak 
ANP’lerin beyindeki varlıkları tespit edildi. Aynı zamanda 
deneylerin sonunda hayvanların hemogram analizleri 
yapıldı. 
 
Bulgular: Bazal verilerle kıyaslandığında, ANP’li veya 
ANP’siz LCM uygulanması ortalama amplitüt ve frekans 
değerlerinde azalmalara yol açtı (p<0.01). ANP+LCM 
enjeksiyonları anksiyete düzeyinde anlamlı şekilde azalmaya 

neden oldu (p<0.01). İn vivo görüntülemede elde edilen 
değerler, LCM’nin ancak ANP varlığında beyin parankimine 
daha fazla değerde ulaştığını gösterdi (p<0.01). 
Ultrastrüktürel incelemelerde, ANP’lerin nöronal yapılar 
dahil KBB endotel hücrelerinde bulunduğu tespit edildi. 
ANP, LCM, ANP+LCM ile 5 günlük tedavi sonunda 
hemogram değerlerinde anlamlı bir değişiklik bulunmadı. 
Sonuç: ANP’nin antiepileptojenik etkinlik açısından 
LCM’nin KBB’den geçişinde etkili bir araç olduğu ve daha 
da önemlisi düşük dozda LCM’nin ANP+LCM şeklinde 
uygulanmasının nöbetlerin amplitütü ve frekansı üzerine 
güçlü bir etki yaptığını söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Absans Epilepsi, Altın Nanopartikül, 
Elektroensefalografi, Kan-Beyin Bariyeri, Lakozamid 
 

SS02 

Resveratrolün Penisilinle Oluşturulan Epileptiform 
Aktiviteye Etkisi 

Mohamed Hassan Mohamud, Süleyman Emre Kocacan, 
Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: Resveratrol (3,5,4’-tri-hydroxy stillbene; 
RESV) antioksidan bir polifenolik bileşiktir. Yapılan 
çalışmalar Resveratrol’un çeşitli nörolojik hastalıklarda 
nöron koruyucu etkilere sahip olduğunu göstermiştir. 
Sunulan çalışmanın amacı, resveratrolün penisilin ile 
indüklenen epileptiform aktivite üzerine etkisini 
araştırmaktır. 
 
Yöntemler: Çalışmamızda 24 adet erkek Wistar sıçan 
kullanıldı (n:6). Epileptiform aktivite 500 IU Penisilin-G’ 
nin kortekse (intrakortikal) 2,5 mikrolitre hacimde, Hamilton 
mikroenjektör ile verilmesiyle oluşturuldu. Penisilin 
enjeksiyonundan 30 dk sonra sırasıyla 25, 50, 100 mg/kg 
dozunda resveratrol intraperitoneal olarak uygulandı. Bu 
çalışma OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (OMU 
HADYEK) tarafından onaylandı ve OMÜ Proje Yönetim 
Ofisi tarafından desteklendi (PYO.TIP. 1904.17.019). 
İstatistiksel analizde tek-yönlü varyans analizi ve Post Hoc 
Tukey testleri kullanıldı. 

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında Resveratrol 
(50 mg/kg), 30-50. ve 130-180. dakikalar arasında spike 
frekansını anlamlı olarak azaltırken (p<0,05), Resveratrol 
(25 mg/kg), spike frekansını 130. ve 140. dakikalar arasında, 
Resveratrol (100 mg/kg) ise, spike frekansını 30. ve 40. 
dakikalar arasında anlamlı olarak azalttı (p<0,05). Amplitüd 
değerleri açısından gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı (p>0,05).  
 
Sonuç: Resveratrol, penisilin ile oluşturulan epileptik 
aktivite üzerine antikonvulsan etki göstermiştir. 
Resveratrolün antikonvulsan etki mekanizmasını 
açıklayabilmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Resveratrol, Epilepsi, Penisilin, Sıçan 

Sözel Sunumlar 
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SS03 

Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Ginkgo biloba’nın 
Diken-Dalga Deşarjlar Üzerindeki Etkilerinin 
Elektroensefalografik Olarak İncelenmesi 

Öznur Gedikli1, Mehmet Yıldırım2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 

Giriş ve Amaç: Bazı demans türleri ve dikkat eksikliğinin 
tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılan Ginkgo biloba’nın 
epileptik nöbetlere yol açabileceği bildirilmiştir. Sunulan 
çalışmada erkek WAG/Rij sıçanlara kronik olarak uygulanan 
Ginkgo biloba ekstraktının (EGb 761) absans nöbetler ve 
lokomotor davranışlar üzerindeki etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
 
Yöntemler: EGb 761'in 50, 100 ve 200 veya 400 mg/kg 
dozları EEG elektrotlu yerleştirilen erkek WAG/Rij sıçanlara 
28 gün boyunca oral yoldan uygulandı. Absans nöbetlere 
ilişkin değerlendirme her hafta 4 saat boyunca kaydedilen 
EEG'deki diken-dalga deşarjları (DDD) üzerinden yapıldı. 
Analizler için DDD sayısı, toplam süresi ve ortalama süresi 
belirlendi. Elektrofizyolojik veriler Wilcoxon testi ile, 
lokomotor veriler ise Mann-Whitney U testi kullanılarak 
analiz edildi. Çalışma SBÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulu’nun 2017-1054 sayılı izni ile yapılmıştır. 
 
Bulgular: 400 mg/kg EGb 761 uygulanan grupta 1. ve 7. 
dozda DDD sayısı ve ortalama süresinin, 1., 7. ve 14. dozda 
ise toplam DDD süresinin anlamlı düzeyde artırdığı tespit 
edildi (p<0.05). EGb 761 dozları uygulanan tüm deney 
gruplarında, açık alan ve rotarod testlerinde lokomotor 
aktivite bakımından anlamlı bir değişim saptanmadı. 
 
Sonuç: Ginkgo biloba ekstraktı EGb 761 yüksek dozda (400 
mg/kg) WAG/Rij sıçanların epileptik DDD parametrelerini 
artırarak absans nöbetler üzerinde prokonvülzan bir etkiye 
neden olmuştur. Epilepsi hastalarında ve yüksek doz 
uygulamalarında, Ginkgo biloba ekstraktı EGb 761’in 
nöronal eksitabilitede artışa yol açabileceği dikkate 
alınmalıdır.  
 
*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje 
numarası: 115S348). 
 
Anahtar Kelimeler: Absans Epilepsi, EEG, {Ginkgo 
biloba}, Diken-Dalga Deşarjı, WAG/Rij Sıçan 

 
 

 

 

 

 

SS05 

Sıçanlarda Pentilenetrazol Tutusma Modelinde CB1 
Reseptör Agonisti ve Antagonisti ile Hemopressinin 
Kombine Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 

Ali Zaher Kamel Al Kaleel1, Hatice Aygün2, Lubna Adil 
Kamil Kamil1, Yonca Kabak3, Sinem Beyazkilinç Inal3, 
Mustafa Ayyıldız1, Aydın Him4, Erdal Ağar1 
1Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Samsun. 
2Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Tokat Gazi 
Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat. 
3Patoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Samsun. 
4Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Bolu. 

Giriş ve Amaç: Hemopressin, α hemoglobin zincirinden 
türetilmiş 9 amino asitli bir nanopeptittir. Ancak, 
hemopressin'in CB1 reseptörlerinin agonisti mi yoksa 
antagonisti mi olduğu açık değildir. Sunulan çalışmanın 
amacı pentilenetrazol kindling modeli üzerine CB1 reseptör 
agonisti ve antagonisti ile hemopressin etkileşiminin etkisini 
araştırmaktır.  
 
Yöntemler: Hayvanlara haftada üç gün subkonvülsif doz 
(35mg/kg/i.p) pentilenetrazol (PTZ) enjekte edildi. Daha 
sonra hemopressin (0,6 μg) + AM-251 (0,50 μg), AM-251 
(0,50 μg) + hemopressin (0,6 μg) ve ACEA (7,5 μg) + 
hemopressin (0,6 μg) kombinasyon enjeksiyonları 
uygulandı. EKoG kaydı PTZ enjekte edildiğinde başladı ve 
30 dakika boyunca devam etti. Epileptiform aktivitenin 
frekans ve genliği analiz edildi. Bu çalışma OMÜ Yerel Etik 
Kurulu (OMU HADYEK) tarafından onaylandı ve 
TÜBİTAK tarafından desteklendi (proje No. 215S808). 
 
Bulgular: Hemopressin (0,6 μg) + AM-251 (0,50 μg) 
kombinasyonu, toplam diken dalga deşarj (DDD) küme 
sayısını, her kümedeki diken (spike) sayısını ve toplam DDD 
süresini önemli ölçüde azalttı (p<0,05). Miyoklonik jerk 
latensı ise kontrol grubuna göre arttı (p<0,05). AM-251 
(0,50 μg) + hemopressin (0,6 μg) kombinasyonu, toplam 
DDD küme sayısını ve DDD’deki spike sayısını önemli 
ölçüde arttırırken (p<0,05), toplam DDD zamanını anlamlı 
bir şekilde etkilemedi. Spike amplitüdü, nöbet skoru ve 
miyoklonik jerk latansı ise, kontrol grubuna göre farklılık 
göstermedi (p>0,05). ACEA (7,5 μg) + hemopressin (0,6 μg) 
kombinasyonu, toplam DDD küme sayısını, spike sayılarını 
ve toplam DDD'lerin süresini (p<0,05) azaltırken, 
miyoklonik jerk latansını önemli ölçüde arttırdı (p<0,05). 
 
Sonuç: Hemopressin bu modelde CB1 reseptörünün agonisti 
olarak görev yapmaktadır. Hemopressin, AM-251'den önce 
uygulandığında, epileptiform aktivite azaldı; hemopressin, 
AM-251'den sonra enjekte edildiğinde epileptiform 
aktiviteyi arttırdı; ACEA ile birlikte uygulandığında, 
epileptiform aktiviteyi azalttı. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektrokortikografi, Epilepsi, 
Hemopressin, AM-251, ACEA, Pentilentetrazol 
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SS06 

Uzun Süreli Günlük Probiyotik Alımı Sıçanlarda 
Pentilentetrazol ile Tetiklenen Epileptik Nöbetleri 
Oksidatif Stresi Azaltarak İyileştiriyor 

Erkan Kılınç1, Seyit Ankaralı2, Didem Ayhan1, Handan 
Ankaralı3, İbrahim Ethem Torun1, Ayhan Çetinkaya1 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Bolu 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıp 
Bilişimi Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Epilepsi patofizyolojisi tam olarak 
aydınlatılamamıştır ancak oksidatif stresin epilepsinin 
başlaması ve ilerlemesi ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 
İntestinal mikrobiyota sinir sisteminin işleyişini modüle 
etmektedir. Fekal mikrobiyota transplantasyonunun epileptik 
nöbetleri önlediğini bildiren klinik bir olgu, mikrobiyatanın 
epilepside koruyucu etkilerinin olabileceği hipotezini 
güçlendirmektedir. Sunulan çalışmada uzun süreli günlük 
probiyotik alımının pentilentetrazol ile oluşturulan epilepsi 
sıçan modelinde epileptik nöbetler ve oksidatif stres üzerine 
etkileri araştırılmıştır.  
Yöntemler: Sütten yeni kesilen Wistar erkek sıçanlar (30 
günlük) 4 gruba ayrıldı. Altmış gün boyunca gavaj yoluyla 
kontrol grubuna (n=7) 1ml/gün serum fizyolojik, probiyotik 
grubuna(n=12) 109cfu/1ml/gün probiyotik karışımı, vehikül 
grubuna (n=12) 0,05mg/1ml/gün inülin ve SF grubuna 
(n=12) 1ml/gün serum fizyolojik verildi. Altmış günün 
sonunda kontrol grubu dışındaki gruplara PTZ enjeksiyonu 
(50 mg/kg i.p.) yapıldı. 30 dakika video kaydı, 24 saat sonra 
kan ve beyin örnekleri alındı. Davranışlar Racine skalası ile 
değerlendirildi. Oksidan TOS ve disülfid, antioksidan TAS, 
nativ ve total tiyol düzeyleri otomatize kolorimetrik 
yöntemle ölçüldü. Gruplar Kruskal-Wallis ile karşılaştırıldı. 
Bulgular: PTZ verilen, SF ve vehikül gruplarındaki 
sıçanların %100’ü jeneralize tonik-klonik nöbete(evre-5) 
girerken probiyotik grubundakilerin %91,6’sı girdi. 
Probiyotik alımı miyoklonik-jerke ve jeneralize tonik-klonik 
nöbete girme sürelerini uzatırken (P=0,043; P=0,018), 
jeneralize tonik-klonik nöbette geçen süreyi kısalttı 
(P=0,009). Pentilentetrazol plazma TOS ve disülfid 
düzeylerini artırırken (P=0,001; P=0,007) nativ ve total tiyol 
düzeylerini azalttı (P=0,049; P=0,006) ancak TAS 
düzeylerini değiştirmedi. Probiyotik alımı pentilentetrazol ile 
etkilenen plazma TOS ve disülfid düzeylerini azaltırken 
(P=0,025; P=0,045), nativ ve total tiyol düzeylerini artırdı 
(P=0,035; P=0,046). Pentilentetrazol beyin dokusunda TOS 
düzeyini artırdı (P=0,001) ancak TAS düzeyini değiştirmedi. 
Probiyotik alımı pentilentetrazolün tetiklediği beyin TOS 
düzeyini azalttı (P=0,005). 
Sonuç: Çalışmada sıçanların probiyotik almaya başladığı 
yaş grubu dikkate alındığında, çocukluk döneminden 
itibaren uzun süreli probiyotik alımı epilepsi ile bozulan 
oksidan/antioksidan dengeyi iyileştirerek epilepsinin 
davranışsal karakteristikleri üzerine antikonvülsan etki 
göstermiştir. Çocukluk döneminden başlayarak düzenli 
probiyotik alımı epilepsi profilaksisi için doğal ve etkili bir 
yaklaşım olabilir. 
Destek: BAİBÜ-BAP [2018.08.02.1370]. 

 
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Mikrobiyota, Probiyotik, 
Oksidatif Stres 
 
SS07 

Absans Epileptik WAG/Rij ve Kontrol Wistar 
Sıçanlardan İzole Edilen Gastrik Fundus Kesitlerinin 
Kontraktilitesi Üzerine Seçilmiş Anti-Epileptik İlaçların 
Etkilerinin İncelenmesi 
 
Arif Kamil Salihoğlu, Ayşegül Kurt, Ahmet Ayar 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Trabzon 
 
Giriş ve Amaç: Aralarında üst gastrointestinal (Gİ) 
hastalıkların da yer aldığı Gİ fonksiyonel bozuklukların 
epilepside yaygınlığı ve antiepileptik ilaçların Gİ yan 
tesirleri dikkate alınarak; bu çalışmada valproik asit, 
levetirasetam ve fenitoinin kolinerjik agonistle indüklenen 
gastrik fundus kasılmaları üzerine olası etkileri, sağlıklı 
Wistar ve absans epileptik Wistar Albino Glaxo/Rijswijk 
(WAG/Rij) sıçanlardan izole edilen fundus kesitlerinde 
incelenmesi amaçlandı. 
Yöntemler: İzole edilen fundus kesitleri Tyrode çözeltisi 
içeren (pH=7,4, 37°C'de %95 O2 + %5 CO2) izole organ 
banyosuna asıldı ve kolinerjik uyarıya kasılma cevapları 
kümülatif karbakol (CCh; 0,1, 0,3, 1 ve 3 µM) uygulaması 
ile test edildi. Anti-epileptiklerin etkilerini test etmek için 
ise, CCh (3µM) ile indüklenen kasılmalar üzerine valproat 
(100µM, 300µM, 1mM, 3mM), levetirasetam (100µM, 
300µM, 1mM, 3mM) ve fenitoin (10, 30, 100µM) kümülatif 
olarak uygulandı. Kasılma parametresi olarak amplitüd (mg) 
ve kasılma eğrisi altındaki alan (EAA, 3µM CCh ile 
indüklenen kasılmanın EAA’sı %100 kabul edilip ilaç 
etkileri bu değere kıyaslandı) verileri kullanıldı. Veriler, 
tekrarlanan ölçümlerde ANOVA ve Student t-testleri ile 
analiz edildi. 
Bulgular: WAG/Rij sıçanlardan izole edilen gastrik fundus 
kesitlerinde (n=21) karbakolün indüklediği kasılmaların 
ortalama amplitüd (3 µM CCh için %44,42) ve EAA 
değerleri Wistarlardan anlamlı derecede daha yüksekti 
(n=21, p<0,05). Karbakol (3µM) ile uyarılan kasılmalar 
üzerine, valproat [%101±7, 82±12, 65±15, 53±16 (Wistar 
grubu için), %99±3, 103±5, 101±8, 97±11 (WAG/Rij grubu 
için)]; levetirasetam [%96±5, 90±6, 83±6, 78±7 (Wistar), 
%104±4, 105±6, 105±7, 100±7 (WAG/Rij)] ve fenitoin 
[%87±4, 56±5, 28±8 (Wistar), %81±6, 56±6, 35±7 
(WAG/Rij, her alt grupta n=7)] doza ve türe bağımlı etki 
gösterdi. Fenitoinin her iki sıçan grubunda anlamlı (p<0,05) 
ve diğer iki ilaçtan daha güçlü bir gevşetici etkisi olduğu 
belirlendi (p<0,05). 
Sonuç: Bu in vitro çalışmanın bulguları, test edilen 
antiepileptik ajanlardan özellikle fenitoinin fundus kasında 
gevşemeye yol açtığını ve bunun da gastrik akomodasyon 
refleksi ve mide boşalmasında bozulmaya neden 
olabileceğini ortaya koymaktadır. 
Bu çalışma protokolü Karadeniz Teknik Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Antiepileptikler, Gastrik Fundus, 
Gastrik Akomodasyon Refleksi, Kontraktilite, WAG/Rij. 
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SS08 

Timokinonun Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan 
Sıçanların İzole Kalplerinde İskemi/Reperfüzyon Hasarı 
Üzerine Etkisi 

Savaş Üstünova1, Aysu Kılıç1, Huri Bulut3, İsmail Meral1, 
İnci Alican2 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Diyabetik hastalar yüksek kardiyovasküler 
hastalık riski taşımakta ve kardiyovasküler komplikasyonlar 
diyabetle ilgili morbidite ve mortalitenin önde gelen 
nedenini oluşturmaktadır. Timokinon çörek otunun en 
önemli biyoaktif bileşenidir. Antioksidan ve antidiyabetik 
etkiye sahip olduğu ve insülin sekresyonunu artırarak glikoz 
kullanımında artış ile beraber glikoneogenezi engelleyerek 
kan glikozunun düşmesine neden olduğu belirtilmektedir. 
Çalışmamızda, diyabetik sıçanların izole kalplerinde 
timokinonun kardiyak iskemi-reperfüzyon (IR) hasarı ve 
oksidatif strese karşı koruyucu etkilerinin olup olmadığının 
araştırılması amaçlandı. 
Yöntemler: Çalışmada, 4 aylık, ağırlıkları 350-400 g olan 
35 adet (tüm gruplarda n=7 ) erkek Wistar albino sıçan 
kullanıldı. Kontrol, IR ve timokinon (10 mg/kg; 1 ml; 
orogastrik, 30 gün) grupları ile streptozotosin (65 mg/kg, ip) 
ile diyabet oluşturulduktan sonra timokinon ya da çözücü 
uygulanan IR grupları oluşturuldu. Langendorff izole kalp 
sistemindeki kalplere, 20 dakika stabilizasyondan sonra; 
kontrol grubunda 90 dakika perfüzyon, IR gruplarında 30 
dakika global iskemi ve 60 dakika reperfüzyon uygulandı. 
Deney sonunda kan ve kalp dokusu örnekleri biyokimyasal 
analizler için alındı ve kardiyodinamik parametreler ile 
birlikte değerlendirildi. Veriler Benforroni’nin çoklu 
karşılaştırma testi ile değerlendirildi ve p<0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Timokinon kan glikoz düzeyini diyabet grubuna 
göre anlamlı derecede (p<0.001) düşürdü. Diyastol sonu 
basınç değerlerinin iskemi ile arttığı sol ventrikül içi basınç 
değişimi ve max dp/dt değerlerinin ise azaldığı, timokinon 
uygulanmasının bu parametreleri diyabetik gruba oranla 
anlamlı bir şekilde (p<0.001) geri döndürdüğü gözlendi. 
Timokinon ayrıca diyabette azalan insülin, değerlerini 
yükseltti (p<0.01). Diyabet oluşturulması, kardiyak hasar 
belirteçleri olan CK-MB ve NT-proBNP, inflamasyon 
belirteçleri CRP, TNF-α, IL-6 ve IL-1β, endojen 
antioksidanlar SOD ve GSH düzeylerinin artmasına neden 
olurken bu yükseliş timokinon tarafından azaltıldı (p<0.001). 
Sonuç: Diyabet inflamatuvar ve oksidatif mekanizmaları 
aktifleştirerek kardiyak hasar ve fonksyion kayıplarına neden 
olurken, timokinon hem glikoz metbolizması hem de 
kardiyak performans üzerinde olumlu etkiler göstererek 
diyabetin yarattığı hasarları azaltmıştır. Bu proje Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi BAP biriminin 9.2017/28 numaralı 
projesi ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, İskemi/ 
Reperfüzyon, Kalp, Oksidatif Hasar, Timokinon 
 

SS09 

Farelerde β-adrenerjik Uyarının Oluşturduğu Miyokart 
Hasarında H3 Reseptörlerinin Olası Rolü Üzerine 
Elektrokardiyografik ve Histolojik Değerlendirmeler 

Hasan Fehmi Özel1, Mustafa Özbek1, Merve Temel1, H. 
Seda Vatansever2 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Manisa 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji 
Ana Bilim Dalı, Manisa 

Giriş ve Amaç: Sunulan model şu sorularla ilgilidir: Bir β-
adrenerjik uyaran olan “isoproterenol” fare miyokardında 
inflamatuar ve iskemik histopatolojik değişimler 
oluştururken elektrokardiyografik değişimler de oluşturacak 
mıdır? Ayrıca, Isoprotereol ile oluşturulmuş miyokart 
iskemisi H3 reseptör (H3R) agonisti “Imetit” ile önlenebilir 
mi? 
Yöntemler: Balb-c farelerine verilen ilaca göre dört grup 
oluşturulmuştur: Saline (SF), Isoproterenol (ISO), Imetit 
(IMT) ve IMT+ISO kombinasyonu. Ön-koşullanma 7 gün 
sürmüştür, IMT ve IMT+ISO gruplarında her gün oral 10 
mg/kg Imetit ile ön tedavi uygulanmıştır. Miyokart iskemisi 
oluşturmak için ISO ve IMT+ISO gruplarında son iki gün 
deri altına 85 mg/kg ISO enjeksiyonu yapılmıştır. Ön-
koşullanma sonunda Na-pentogarbital (75 mg/kg) + Fentanyl 
(0,2 mg/kg) anestezisi altında iki kanallı EKG (DI ve “Z”) 
kaydı yapılmıştır. Histolojik değerlendirme için kalpler 
çıkarılmıştır: Ventrikül duvarı kesitleri morfolojik 
değerlendirme için Hematoxylen-Eosin (H&E) ile 
boyanmıştır, ve enflamasyon parametreleri IL-1β, TNF-α ve 
MCP-1 seviyelerini değerlendirmek için ilgili immuno-
histokimyasal antikorlar kullanılmıştır. Veriler t-testi veya 
Kruskal Wallis yöntemi ile karşılaştırılmıştır.  
Bulgular: Z derivasyonunda, J dalgası alanının ISO ile 
oluşturulan miyokart iskemisi için yeni bir EKG belirteci 
olduğunu bulduk. İskemiye bağlı (ISO) hem QJ intervali 
hem de QRS süresi arttı, sırasıyla p<0,001 ve p<0,05. H&E 
değerlendirmesi EKG bulgularını destekledi, IL-1β ve TNF-
α sitokinleri iskemik miyokartta değişmezken, MCP-1 arttı 
(p<0.001). EKG ve histolojik parametrelerindeki değişimler, 
imetit ile ön tedavi uygulanmış hayvanlarda (IMT+ISO) 
görülmedi, MCP-1 hariç. Imetit tek başına (IMT) hem 
atriyum hem de ventrikül ileti hızını azaltmıştır bu nedenle 
hem PQ intervali hem de QRS süresi artmıştır, sırasıyla 
p<0,05 ve p<0,05. 
Sonuç: Z derivasyonundaki J dalgası alanı farelerde ISO ile 
oluşturulan miyokart iskemisindeki histolojik bulgular ile 
hassas bir şekilde ilişkili görülmektedir. H3 reseptör agonisti 
Imetit’in neden olduğu hem PQ intervali hem de QRS 
süresindeki artışlara dayanarak, H3 reseptörlerinin miyokart 
hücre membranlarında bulunabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: EKG, H3 Reseptör, İmetit, 
İsoproterenol, Mice, Miyokart İskemisi 
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SS10 

Pulmoner Hipertansiyonda Eritrosit Kaynaklı Nitrik 
Oksit Üretimi 

Pınar Ülker1, Nur Özen1, İbrahim Başarıcı2, Ece Kı̇lavuz1, 
Filiz Basralı1, Sadi Köksoy3 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim 
Dalı, Antalya, Türkiye 
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Pulmoner arteriyel hipertansiyon(PAH), 
yüksek pulmoner arter kan basıncı ile karakterize olan ve 
nadir görülen ölümcül hastalıklardan biridir. Pulmoner arter 
basınç artışının başlıca nedenleri arasında, pulmoner endotel 
hücrelerindeki endotelyal tip NOS(eNOS) enzim 
aktivitesinde azalmaya bağlı olarak plazma NO(nitrik oksit) 
seviyelerinin azalması yer alır. Eritrositler ise, pulmoner 
dolaşımda vasküler direncin belirlenmesinde özel bir öneme 
sahiptir. Pulmoner dolaşımda sadece eritrositler varlığında, 
kayma kuvvetine cevaben pulmoner endotel hücrelerinden 
NO salınımı gerçekleşmektedir. Ayrıca, eritrositler bazal 
koşullarda sürekli olarak NO(nitrik oksit) üretimi yaparak, 
dolaşımdaki NO havuzuna katkı sağlamaktadır ve bu sayede 
fizyolojik sistemik kan akımının düzenlenmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, eritrosit eNOS 
enzim aktivitesinin ve NO üretiminin PAH patogenezinde 
değişip değişmediğini ortaya çıkarmaktır. 
 
Yöntemler: Eritrosit paketleri, sağlıklı ve PAH tanısı almış 
gönüllülerden olmak üzere iki gruptan izole edilmiştir. 
Protokoller Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu tarafından onaylanmıştır (06.02.2019/128). 
Hematokrit %0,1 olacak şekilde Hepes solüsyonu içerisinde 
süspansiyon haline getirilmiştir. Eritrosit içi NO, 
kalsiyum(Ca+2) ve reaktif oksijen türleri (ROS) seviyeleri 
ve eNOS aktivitesi akış sitometrisi ile ölçülmüştür. 
Sonuçların değerlendirilmesinde Student-t testi kullanılmış, 
P<0.05 ve altındaki değerler istatistiksel olarak önemli kabul 
edilmiştir. 
 
Bulgular: PAH hastaların eritrositlerinde sağlıklı bireylere 
kıyasla, intrasellüler NO ve ROS seviyelerinde azalma 
gözlenmiştir(p<0.001;p<0.01). Ayrıca, bu düşüş fosforile 
eritrosit eNOS miktarında da gözlenmiştir(p<0.001). Ancak, 
iki grup arasında intrasellüler Ca+2 seviyeleri arasında fark 
bulunmamıştır. 
 
Sonuç: Çalışmanın sonuçları, PAH’lı hastaların 
eritrositlerindeki düşük NO üretiminin, sadece eNOS 
fosforilasyonundaki azalma aracılığı ile olduğunu ve 
intrasellüler Ca+2’nın NO miktarındaki değişime katkı 
sağlamadığını düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Eritrosit, Hipertansiyon, Nitrik Oksit, 
Pulmoner Arter 
 
 
 

SS11 

Heterokronik Parabiosis Modelinin Yaşlı Farelerin 
Torasik Aorta Yanıtlarına Etkisi 

Ülfet Farisoğlu1, Özlem Balcıoğlu2, Barçın Özcem2, Ali 
Önder Kılıç2, Günnur Koçer1 
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Lefkoşa, KKTC 
2Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC 

Giriş-Amaç: Parabiyoz yönteminin yaşlı ve genç farelerin 
damar yanıtlarına etkisini ve bu hayvanların damar 
yanıtlarındaki değişim sürecini ortaya koymayı amaçladık. 
 
Yöntemler: Çalışmamızda 133 adet yaşlı ve genç balb/c 
fareler kullanıldı. Hayvanlar, izokronik yaşlı (IP-Y), 
heterokronik yaşlı (HP-Y), izokronik genç (IP-G), 
heterokronik genç (HP-G), genç kontrol (GK) ve yaşlı 
kontrol (YK) olmak üzere toplam 6 gruba ayrıldı. 
Heterokronik grupta yaşlı ve genç hayvanlar, izokronik 
parabiyoz grubunda da yaşlıya da genç hayvanlar ortak bir 
dolaşım oluşturmak için derilerinden cerrahi olarak 
birleştirildi. Cerrahi işlemden sonra 3., 5., 7, ve 9. Haftalarda 
hayvanlar feda edilerek torasik aortaları izole edildi. Damar 
yanıtları organ banyosu ile tayin edildi. Kasılma yanıtlarını 
değerlendirmek için fenilefrin (10-9-3x10-5M) ve potasyum 
klorürlü krebs (20 mM, 40mM ve 80mM), gevşeme 
yanıtlarını değerlendirmek için de asetilkolin (10-9-3x10-
5M)ve sodyum nitroprusside (10-9-3x10-4M) yanıtları 
kaydedildi. Doz yanıt eğrileri tekrarlı varyans analizi ile 
maksimum kasılma ve gevşeme yanıtları tek değişkenli 
varyans analizi kullanılarak değerlendirildi. Post Hoc test 
olarak da LSD testi kullanıldı. Veriler ± standart hata olarak 
verildi ve p≤0,05 anlamlı olarak kabul edildi. 
 
Bulgular: Yaşlılığın maximum ACh gevşeme yanıtlarını 
anlamlı olarak düşürücü etkisi vardı (p≤0,01). Fakat HP-Y 
grubunda da 3. Haftada maksimum ACh gevşeme yanıtı 
anlamlı olarak düşükken (p≤0,05) ama bu anlamlılık 9. 
Haftada ortadan kalktı. Grupların ACh yanıtları; GK: 
77,78±5,13, HP- G; 3. Hafta: 76,29±4,39, 5. Hafta: 64,47 
±7,28, 7. Hafta: 67,24 ±5,82, 9. Hafta: 72,62 ±6,61, 
YK:60,79 ±6,25, HP-Y; 3. Hafta 58,69±4,84, 5. Hafta: 
57,14±2,98, 7. Hafta 60,19 ± 6,42, 9. Hafta 73,28, IP-G; 3. 
Hafta 70,48±7,16, 5. Hafta 71,82±3,61, 7. Hafta 71,19±8,25, 
9.hafta: 76,62±5,61, IP-Y; 3. Hafta 63,31±3,37, 5. Hafta 
58,46±9,28, 7. Hafta 60,31±4,34, 9. Hafta 58,08±12. 
Maksimum fenilefrin kasılma yanıtları heterokronik 
parabiyoz grubunda daha düşüktü (p≤0,05).  
 
Sonuç: Parabiyozis modelinin, endotel disfonksiyonu 
üzerine düzeltici katkısı olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Endotel Bağımlı Gevşeme, 
Parabiyosiz, Vaskuler Tonus 
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SS12 

Adropin ve Speksinin Kardiyak İnflamatuar Belirteçler 
Üzerine Etkileri; Kronik Böbrek Yetmezliği Modeli 

Gülsün Memi1, Burak Yazgan2, Ebru Taştekin3 
1Trakya Üniversitesi, Kesan Hakkı Yörük Sağlık 
Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Edirne. 
2Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Amasya 
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 
Edirne. 

Giriş-Amaç: Gelişmiş ülkelerde en sık ölüm nedenlerinden 
biri kardiyovasküler hastalıklardır. Kronik böbrek yetmezliği 
(KBY) hastalığı; perikardit, hipertansiyon, kardiyomiyopati 
gibi kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk 
faktörüdür. Bu çalışmada; yeni tanımlanmış spexin ve 
adropin peptidlerinin, adenin ile indüklenen kronik böbrek 
yetmezliği modelinde, kardiyovasküler hasar üzerindeki 
olası koruyucu etkileri araştırılmıştır. 
 
Yöntemler: Her iki cinsiyetten Wistar albino sıçanlar (180-
220 g, N=35) taşıyıcı (%5 CMC, 1 ml/kg, p.o) veya KBY 
(adenin hemisülfat, 600 mg/kg, %5 CMC içinde,10 gün/p.o) 
gruplarına ayrıldı. KBY grupları; serum fizyolojik (SF;1 
ml/kg,n=7), adropin(2.1 μg/kg/ml, n=7), spexin(35 μg/kg/ml, 
n=7) veya adropin+spexin(n=7) olarak 4 gruba ayrıldı. 
Deney prosedürünü takiben 4. haftada sıçanlar sakrifiye 
edilerek serum ve doku örnekleri alındı. Serum örneklerinde 
kardiyak inflamasyon parametreleri olan kemokin (eotaxin, 
group-alpha, IP-10, MCP-1), MCP-3, MCP-1α, MIP-2, 
rantes) ve sitokin (G-CSF, IPN-γ, IL-2,IL-4,IL-5,IL-10,IL-
12,IL-13 μμαααve IL-17α) seviyeleri ölçüldü. Aort ve kalp 
dokusunda immunohistolojik boyamalar yapıldı. Veriler 
ortalama ±standart hata olarak verildi, istatistiksel analizler 
ANOVA ile karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: Kemokinlerden eotaxin ve rantes düzeyleri KBY 
(1247.0±130.2’ye karşı 207.1±92.63; p<0.05) ve spexin 
(946.4±75.26;p<0.05) alan grupta taşıyıcı gruba göre 
artarken, Group-α seviyelerinde azalma gözlendi 
(167.8±34.02’ye karşı 56.93±25.46; p<0.05). KBY grubunda 
MCP-1, MCP-2 ve MIP-2 seviyelerinde azalma gözlenirken, 
adropin ve adropin+spexin tedavili gruplarda yükseldi 
(p<0.05). KBY grubunda taşıyıcı gruba göre anlamlı olarak 
G-CSF, IFN-γ, IL-4,IL-5,IL-10,IL-12 ve IL-17α seviyeleri 
yükseldi (sırayla; 20.15±1.86’ya karşı 29.44±8.04; p<0.05, 
20.15±1.86’ya karşı 31.46±7.68; p<0.05, 7.46±2.71’e karşı 
14.41±5.03;p<0.01, 8.36±3.78’e karşı 13.96±2.02;p<0.05, 
14.75±3.56’ya karşı 26.73±7.45;p<0.01, 50.58±5.46’ya karşı 
90.77±31.95;p<0.05, 1.68±0.64’e karşı 5.75±3.45;p<0.01). 
Spexin ve/veya adropin alan gruplarda G-CSF, IFN-γ, IL-5 
ve IL-10 düzeyleri düştü (p<0.01).  
 
Sonuç: Çalışmamızda, KBY ile indüklenen kardiyak 
inflamasyonda adropin ve spexinin bazı kemokin ve 
sitokinler üzerine terapötik etkileri gösterildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Adropin, Spexin, Kronik Böbrek 
Yetmezliği, Kardiyovasküler, İnflamasyon. 
 
 

SS13 

Farklı Dozlarda Uygulanan Apelin-13’ün Sıçanlarda 
Eritrosit Deformabilitesi Üzerine Etkisi 

Ali Doğan Dursun1, Çağrı Özdemir2, Faruk Metin Çomu3, 
Ayşegül Küçük4, Mustafa Arslan2 
1Atılım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve 
Reaminasyon Anabilim Dalı, Ankara 
3Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Kırıkkale 
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya 

Giriş ve Amaç: Apelin ve APJ bir sinyal yolunu oluşturur 
ve kalp, böbrek ve damarlar dahil çeşitli dokularda yaygın 
olarak eksprese edilmektedir. Apelin ve APJ, birçok 
sistemde kan basıncı ve vasküler tonusun düzenlenmesi, 
kardiyak kontraktilite, nosisepsiyon, kalp hızı, apoptosiz, 
inflamasyon gibi çeşitli etkilere sahiptir. Apelinin gelecekte 
koruyucu ve tedavi edici bir ajan olarak kullanılabilecek 
olması hem insan sağlığı için hem de ekonomik anlamda 
önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sebeple sıçanlarda farklı 
dozlarda apelin-13 uygulamasının eritrosit deformabilitesi 
üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. 
 
Yöntem: 30 Wistar Albino erkek sıçanlar, randomize olarak 
5 gruba ayrıldı. Sıçanlar kontrol, Apelin-25, Apelin-50, 
Apelin-100 ve Apelin-200 grupları olarak belirlendi. Apelin-
13 25, 50, 100 ve 200 µg/kg intraperitoneal olarak 
uygulandı. Kontrol grubuna intraperitoneal olarak aynı 
hacimde salin uygulandı. Uygulamanın sonrasında tüm 
sıçanlara intraperitoneal ketamin 100 mg/kg uygulanarak 
abdominal aortadan kan alınarak ötenazi uygulandı. 
Eritrositler heparinize tam kan örneklerinden elde edildi. 
Deformabilite ölçümleri fosfatla tamponlanmış serum 
fizyolojik içerisindeki eritrosit süspansiyonlarında yapıldı. 
Eritrosit deformabilitesi ölçümü için sabit akımlı filtrometre 
sistemi kullanıldı ve rölatif resiztans hesaplandı. 
 
Bulgular: Eritrosit deformabilite indeksi gruplar arasında 
anlamlı olarak farklı bulundu (p=0.043). 200 µg/kg Apelin 
uygulamasının rölatif rezistansı arttırdığı bulundu. 200 µg/kg 
Apelin uygulanan grupta kontrol, 50 ve 100 µg/kg Apelin 
gruplarına göre eritrosit deformabilite indeksi anlamlı olarak 
yüksek tespit edildi (p=0.030, p=0.027, p=0.011, sırasıyla). 
Kontrol grubu ile Apelin 25, 50 ve 100 µg/kg gruplarında 
deformabilite indeksi benzer bulundu. 
 
Sonuç: Literatürde apelinin farklı dozlarda eritrosit 
deformabilitesi üzerine etkileri ile ilgili çalışmalara 
rastlamadık. Yüksek dozda apelin-13 uygulamasının eritrosit 
deformabilitesini olumsuz etkilediğini tespit ettik. Ancak bu 
bulguların daha detaylı ve geniş serilerde yapılacak klinik ve 
deneysel çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Apelin-13, Eritrosit Deformabilitesi, 
Sıçan 
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SS14 

Depresyon Hastalarında Kan Akışkanlığı 
Parametrelerinin İncelenmesi 

Yasemin Yıldız, Okan Arıhan, Neslihan Hacer Dikmenoğlu 
Falkmarken 
Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 

Giriş ve Amaç: Depresyon hastalarında kardiyovasküler 
hastalıklar sık görülür. Kardiyovasküler hastalıklarda ise kan 
akışkanlığının azaldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada 
depresyon hastalarında kan akışkanlığı parametrelerinin 
incelenmesi amaçlandı. 
Yöntemler: Çalışmaya DSM-V Tanı Kriterleri ve Hamilton 
Depresyon Ölçeği’ne göre majör depresyon tanısı alan 
hastalar dahil edildi. Hasta grubundaki kişilere (n=25) 
depresyon düzeylerini ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği 
uygulandı. Kontrol grubu (n=30) olarak psikiyatrik görüşme 
yoluyla depresyonda olmadıkları belirlenen kişilerdi. 
Hastaların depresyon süreleri belirlenmedi, ancak kaçıncı 
atakları olduğu soruldu. Tüm katılımcılar 18-65 yaş 
arasındaydı. Her iki grupta da kardiyovasküler hastalığı, 
hipertansiyonu, diabetes mellitusu olan ya da sigara 
kullananlar çalışma dışı bırakıldı. Kan akışkanlığı plazma 
viskozitesi, hematokrit, eritrosit agregasyonu ve eritrosit 
deformabilitesi değerlendirilerek incelendi. Plazma 
viskozitesi koni-plak viskozimetre ile 900sn⁻¹ (120rpm) 
kayma hızında ölçüldü. Eritrosit deformasyonu ve 
agregasyonu LORCA (laser-assisted optical rotational cell 
analyzer) ile ölçüldü. Ölçümler 37 °C sıcaklıkta yapıldı. 
İstatistiksel yöntem olarak "t testi" ve "Mann Whitney U 
testi" kullanıldı. 
Bulgular: Depresyon hastalarında plazma viskozitesi 
kontrol grubuna göre daha yüksek (sırasıyla 1,39±0,02 ve 
1,33±0,09 mPa.sn) ve 0,53Pa kayma kuvvetinde ölçülen 
eritrosit deformabilitesi indeksi daha düşük bulundu 
(sırasıyla 0,059±0,002 ve 0,065±0,002) (p<0,05). Eritrosit 
agregasyonu değerleri olan AMP, AI, t½ ve γIscmax’ da 
istatistiksel anlamlı değişiklik gözlenmedi. Hemogram 
değerlerinin incelenmesinde eritrosit sayısı, hemoglobin, 
hematokrit, ortalama eritrosit hacmi, ortalama eritrosit 
hemoglobini, eritrosit dağılım aralığı ve lökosit sayısında 
anlamlı fark saptanmazken; ortalama eritrosit hemoglobin 
konsantrasyonu depresyon grubunda kontrol grubuna göre 
düşük bulundu (p<0,05). 
Sonuç: Depresyon hastalarında plazma viskozitesinin 
artması ve eritrosit deformabilitesinin azalması 
kardiyovasküler risklere katkıda bulunabilir. Bundan sonraki 
çalışmalarda depresyon hastalarının uzun süreli izlemlerinin 
yapılıp başlangıçtaki hemoreolojik parametreleri ve 
gerçekleşen kardiyovasküler olaylar arasında ilişki olup 
olmadığı ortaya konulabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Eritrosit Agregasyonu, Eritrosit 
Deformabilitesi, Hematokrit, Hemoreoloji, Majör 
Depresyon, Plazma Viskozitesi 
 
 

 

SS15 
Sıçanlarda Asetaminofene Bağlı Oluşan Hepatorenal 
Toksisitede Östrojenin ve Östrojen Reseptör 
Agonistlerinin Etkileri 
 
Türkan Koyuncuoğlu1, Alper Yıldırım1, Gamze Bastem2, 
Beyza Doğan2, Emine Dönmez2, Ebru Temel2, Ekin Kuntsal 
Dertsiz3, Meral Yüksel4, Feriha Ercan3, Berrak Ç. Yeğen1 
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD 
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 5. Sınıf Öğrencileri 
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Asetaminofen (APAP) en yaygın kullanılan 
analjeziktir ve APAP’a bağlı zehirlenmeler istemli ilaç 
alımları içinde en sık rastlanılanıdır. Tedavi dozunun 
üzerinde alındığında APAP’ın karaciğer ve böbrek üzerinde 
toksik etki gösterdiği bilinmektedir. Östrojen reseptör (ER) 
alt-tiplerinin daha önce yapılan çalışmalarda antioksidan ve 
anti-inflamatuvar etkileri olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızın 
amacı, APAP toksisitesinde cinsiyetin rolünü ve seçici 
östrojen reseptör agonistleri ile tedavinin bu toksisite 
üzerindeki iyileştirici etkilerini araştırmaktır. 
Yöntemler: Wistar albino dişi (n=56) ve erkek (n=16) 
sıçanlar kullanıldı. Dişi sıçanlar iki gruba bölünerek ketamin 
anestezisi altında overiektomi (OVX) veya sham-OVX 
cerrahileri yapıldı. Cerrahiden 40 gün sonra, OVX 
gruplarına cilt altından 17β-östradiol (1mg/kg/gün), ERα 
agonisti propyl-pyrazol-triol (PPT;1mg/kg/gün), ERβ 
agonisti diarylpropionitril (DPN; 1mg/kg/gün) veya taşıyıcı 
(zeytinyağı) enjeksiyonları başlandı ve 10 gün süreyle 
tedavilere devam edildi. Erkek ve sham-OVX sıçanlara 10 
gün boyunca cilt altından taşıyıcı verildi. Deneyin 49. 
gününde, orogastrik yolla APAP (3g/kg) veya serum 
fizyolojik (SF; kontrol) verilerek sıçanlar 24 saat sonra 
dekapite edildiler. Böbrek ve karaciğer dokularında 
miyeloperoksidaz aktivitesi, antioksidan glutatyon seviyeleri 
ve luminol/lusigenin kemiluminesans düzeyleri ile serumda 
alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz 
(AST), üre (BUN) ve kreatinin seviyeleri ölçüldü. 
Histopatolojik incelemeler yapıldı. Verilerin analizinde 
ANOVA ve Mann Whitney-U testleri kullanıldı.  
Bulgular: Kontrol grubuna kıyasla, APAP uygulanan erkek, 
OVX ve sham-OVX gruplarının serumlarında AST, ALT, 
BUN ve kreatinin düzeyleri, karaciğerde histolojik hasar 
skoru, böbrekte ise miyeloperoksidaz aktivitesi artarken, 
karaciğerde glutatyon düzeyleri azaldı (p<0,001). Buna 
karşın, karaciğer MPO aktivitesi sadece erkek sıçanlarda 
arttı (p<0,05). PPT tedavisi hem böbrek hem de 
karaciğerdeki değişiklikleri tersine çevirirken (p<0,05-
0,001), DPN ve 17β-östradiol karaciğerde azalmış olan 
glutatyon düzeylerini artırdı ve böbrekte artmış MPO 
aktivitesini ve kreatinin seviyelerini düşürdü (p<0,05-0,01). 
Sonuç: Asetaminofen ile indüklenen akut hepatorenal 
toksisitede dişi veya erkek cinsiyetin ya da menopozun fazla 
etkili olmadığı, ancak östrojen reseptör agonistleri ile ön-
tedavinin asetaminofene bağlı karaciğerde ve böbrekte 
oluşan oksidan hasarı azaltarak koruyucu etki gösterdikleri 
ortaya konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Asetaminofen, Östrojen Reseptörleri, 
Hepatorenal Toksisite, Antioksidan 
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SS16 

Gestasyonel Diabetes Mellitusta İnsülin Direnci ve 
Oksidatif Stres Faktörlerinin Tükürük ve Kan 
Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Ayşe Bulut1, Gülçin Akca2, Arzu Keskin Aktan3, Kazime 
Gonca Akbulut4, Aydan Babül4 
1Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Güzelyurt, Kıbrıs 
2Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Afyon 
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 

Giriş ve Amaç: Gebelik, insülin direnci ve oksidatif stresin 
arttığı bir durum olarak kabul edilir. Gestasyonel diabetes 
mellitus (GDM), tip 2 DM sıklığını yansıtan gebeliğin tıbbi 
komplikasyonlarından biridir. Çalışmamızda, normal gebelik 
(NG) ve GDM’ta, tükürük ve plazmada oksidatif stres 
göstergesi olan malondialdehit (MDA) ile nitrik oksiti (NO), 
antioksidan savunmada rol alan sülfidril bileşikleri (RSH) ile 
thioredoksin redüktazı (TrxR) ve insülin duyarlığında 
chemerin düzeylerinin araştırılması amaçlandı. 
 
Yöntem: Çalışmanın Etik onayı, 10.02.2014/78 giriş 
numarasıyla alınmıştır. Çalışma grubumuzun yaş 
ortalamaları istatistiksel olarak benzerdi NG=30,2±4,1, 
GDM=32,1±4,3 (p>0,05). NG (n=29) ve oral glikoz tolerans 
testi (50-100 g) ile GDM tanısı alan (n=22), vücut kitle 
indeksi NG=24,2±2,9 ve GDM=25,7±2,5 (p>0,05), sorunsuz 
tıbbi hikayesi olan 51 gebe kadından oluşmaktaydı. Tükürük 
örnekleri sabah 08.30-10.00 saatleri arasında, tükürük 
stimüle edilmeden toplandı. Tükürük ve kan örneklerinde 
TrxR ve chemerin düzeyleri Elisa yöntemiyle ticari kit 
kullanarak, MDA, NO ve RSH ise spektrofotometrik 
yöntemle manuel olarak çalışıldı. Verilerin analizi Shapiro 
Wilk, Mann Whitney U, Student's t testi ile değerlendirildi 
ve p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. Veriler normale yakın 
dağılım göstermediği için non-parametrik testler kullanıldı 
ve medyan değerler karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: GDM’lu gebelerin yüksek dansiteli lipoprotein 
değerleri anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). Plazma ve 
tükürük chemerin, NO, RSH değerleri NG ve GDM’lerde 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 
GDM grubunda medyan plazma TrxR değeri istatistiksel 
anlamlı olarak düşük (p<0,05), tükürük TrxR değerleri 
istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,001). 
NG’lere göre GDM’ta medyan plazma MDA düzeyi 
artmakla birlikte bu artış anlamlı bulunmadı (p>0,05). GDM 
grubunun medyan tükürük MDA düzeyleri istatistiksel 
anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). 
 
Sonuç: GDM’lu gebelerde, diyetle iyi bir glisemik kontrol 
sağlanması insülin direnci ve oksidatif stres parametrelerinin 
NG’den farksız bulunmasını açıklayabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Diyabetes Mellitus, 
İnsülin Direnci, Oksidatif Stres 
 

SS17 

Sıçanlara İntraserebroventriküler MOTS-C İnfüzyonu 
Tiroid Hormon Salgısını Baskılar 

Mehmet Refik Bahar1, Suat Tekin1, Asiye Beytur1, Fatma 
Özyalın2, Ebru Etem Önalan3, Süleyman Sandal1 
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı, Malatya 
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim 
Dalı, Elazığ 

Giriş ve Amaç: 2015 yılında keşfedilen Mitokondriyal 
türevli peptid (MOTS-c), mitokondriyal DNA tarafından 
kodlanan 16 amino asitli bir peptittir. Yapılan çalışmalarla 
MOTS-c’nin obezite ve insülin direncini azalttığı, hücre 
metabolizmasında aktif bir rol oynadığını ileri sürmektedir. 
Daha önce yaptığımız bir çalışma ile intraserebroventriküler 
(İSV) MOTS-c infüzyonunun sıçanlarda yem tüketimini 
arttırdığını ancak vücut ağırlığında değişime neden 
olmadığını rapor ettik. Tüm bu bulgular peptidin 
metabolizma hızında ve enerji dengesinde bir takım roller 
üstlenebileceğini düşündürmektedir. Bu çalışma sıçanlara 
İSV MOTS-c infüzyonunun tiroid hormon salgısı üzerindeki 
etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
 
Yöntemler: Çalışmada 40 adet Wistar-Albino cinsi erkek 
sıçan kullanıldı. Sıçanlar vücut ağırlıkları birbirine yakın 
olacak şekilde 4 gruba ayrıldı (n=10). Kontrol grubu 
dışındaki sıçanların, lateral ventrikülerine yerleştirilen beyin 
infüzyon kitlerine, ozmotik mini pompalar bağlandı ve 14 
gün süresince 5µl/saat hacminde infüzyon (Sham grubuna 
yBOS, uygulama gruplarına 10 ve 100 µM MOTS-c) 
uygulandı. İnfüzyon sona erdiğinde sıçanlar dekapite 
edilerek beyin (hipotalamus) ve kan örnekleri toplandı. Elde 
edilen hipotalamus dokusundan RT-PCR yöntemi 
kullanılarak TRH mRNA seviyesi, kan örneklerinden ise 
ELISA yöntemi kullanılarak serum TSH, T3 ve T4 hormon 
seviyeleri belirlendi. 
 
Bulgular: MOTS-c infüzyonunun sıçanların TRH mRNA 
seviyesini kısmen azalttığı, öte yandan serum TSH, T3 ve T4 
hormon seviyesini önemli düzeyde azalttığı (p<0.05) tespit 
edildi. 
 
Sonuç: Çalışma sonuçları MOTS-c’nin hipotalamus-hipofiz-
tiroid aksında önemli fizyolojik roller üstlenebileceğini 
göstermektedir. HPT aksında MOTS-c’nin üstlendiği rolleri 
hangi mekanizmalar üzerinden nasıl gerçekleştirdiği daha 
kapsamlı çalışmalar ile açıklanabilmesi durumunda bu eksen 
temelli hastalıkların tedavisine yönelik farklı bir yaklaşım da 
elde edilmiş olacaktır. 
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 116S744 nolu proje ile 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: MOTS-c, TRH, TSH, T3, T4 
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SS18 

Pre- ve Post-menopozal Obez Kadınlarda D Vitamini, 
Parathormon, Kemik Ağırlığı ve Mineral Miktarı 

Burcu Çaykara1, Hilal Adil1, Güler Öztürk1, Mehmet 
Sargın2, Hacer Hicran Mutlu2 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Giriş ve Amaç: D vitamininin obez bireylerde normal 
kilolulara oranla daha düşük olması vitamin D’nin obezitede 
rol oynayabileceğini düşündürmüştür. Bu sebeple 
çalışmamız kapsamında pre- ve post-menopozal obez 
kadınlarda D vitamini, parathormon (PTH), kemik ağırlığı 
ve mineral miktarı arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlandı. 
 
Yöntemler: Çalışmamıza 200 pre-menopozal ve 200 post-
menopozal obez kadın dâhil edildi (Etik Kurul No: 
2019/0212). Biyoelektriksel impedans analizatörü 
(TANITA-48M) ile vücut kompozisyonu ölçülürken, kan 
parametreleri biyokimyasal tetkiklerle belirlendi. Student’s t, 
Mann-Whitney U, Shapiro-Wilk, Spearman’s rho ve Pearson 
korelasyon testleri kullanıldı ve p<0,05 istatiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Obezite sınıflandırmasına göre pre-menopozal 71 
kadın ve post-menopozal 68 kadın 1. derece obez, pre-
menopozal 77 kadın ve post-menopozal 61 kadın 2. derece 
obez, pre-menopozal 52 kadın ve post-menopozal 71 kadın 
ise 3. derece obez olarak belirlendi. Ortalama D vitamini 
değerleri pre-menopozal kadınlarda 16,91±13,17 
bulunurken, post-menopozal kadınlarda 22,59±16,49 
bulundu (p˂0,05). 400 obez kadının %83,75’inde D vitamini 
eksik ya da yetersiz gözlenirken, normal D vitamini 
değerlerine (˃30 ng/mL-150 ng/mL) sahip obez kadın sayısı 
65 (%16,25) olarak belirlendi. Pre- ve post-menopozal 
kadınlarda yaş, kilo, boy, vitamin D seviyesi, kalsiyum ve 
fosfor düzeyleri, kemik yoğunluğu, kas miktarı, yağsız kütle, 
mineral miktarı ve bazal metabolik hız verileri açısından 
istatiksel olarak anlamlı farklar saptandı (p˂0,05). Pre-
menopozal kadınlarda D vitamini, PTH ve mineral miktarı 
arasında negatif yönde; post-menopozal kadınlarda ise D 
vitaminiyle vücut kitle indeksi, kilo, yağ ve PTH arasında 
negatif yönde korelasyon bulundu (p˂0,05). 
 
Sonuç: Obez kadınlarda düşük vitamin D prevalansı %83,75 
bulundu ve vitamin D seviyesinin düştükçe vücut ağırlığı, 
PTH ve yalnız pre-menopozal kadınlarda olmak üzere 
mineral miktarının arttığı gözlendi. Bulgularımız vitamin D 
seviyeleri ile obezitenin ilişkili olabileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Obez Kadınlar, Vitamin D, Pre-
Menopozal, Post-Menopozal 
 
 

 

 

SS19 

Metabolik Sendromlu Sıçanlarda İleal İnterpozisyonun 
Etkisi 

Melek Tunç Ata1, Fatih Altıntaş1, Erol Nizamoğlu2, Vural 
Küçükatay1 
1Pamukkale Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli 
2Akdeniz Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli 

Giriş ve Amaç: Metabolik sendrom (MetS), hipertansiyon, 
abdominal obezite, insülin direnci ve aterojenik 
dislipidemiyi içine alan bir metabolik anormallikler 
kümesidir. Temel olarak abdominal obezite, insülin direnci, 
serum trigliserit ve glukozda ve kan basıncında yükselmeler, 
ve düşük HDL kolesterol seviyelerini içerir. Amacımız, ileal 
interpozisyon (IT) ile Mets'i tanımlayan parametrelerin 
gelişimini önlemektir.  
 
Yöntemler: IT, izoperistaltik yönde distal ileum 
segmentinin, proksimal jejunuma transpozisyonunu içeren 
cerrahi bir prosedürdür. Mets için; yenidoğan erkek Wistar 
Albino sıçanlarına 0, 2, 4, 6, 8, 10. günlerde monosodyum 
glutamat (4 g/mg), kontrol grubuna salin (0,01 ml/g) verildi. 
5. ayda, Mets sıçanlarına IT ve sham operasyonu yapıldı. For 
IT, 15cm’lik segment, ileoçekal kapağın yakınından 10 ve 
25cm’lik kısımlardan kesildi. Jejunum, Treitz'in Ligament 
5cm distalinden kesildi. Daha önce kesilen 15cm’lik ileum 
izoperistaltik bir şekilde araya yerleştirilmiştir. 2 ay sonra; 
lipid düzeyleri (HDL, LDL, TG, TK), abdominal obezite 
(perigonadal-retroperitoneal yağ tartılarak), glukoz toleransı 
(OGTT), Lee indeksi (Vücut ağırlığının küpkökünün 
nazoanal uzunluğa bölünmesi), insülin direnci (HOMA-IR 
skoru) ve sekresyonu değerlendirildi. Sürekli değişkenler 
ortalama ± standart sapma ve kategorik değişkenler sayı ve 
yüzde olarak ifade edilmiştir. Parametrik test varsayımları 
sağlandığında bağımsız grup farklılıklarının 
karşılaştırılmasında Bağımsız gruplarda t testi ve Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ikili incelemeler için Tukey testi) 
kullanılmıştır. Parametrik test varsayımları sağlanmadığında 
ise bağımsız grup farklılıklarının karşılaştırılmasında Mann 
Whitney U testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi (ikili 
incelemeler için Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U 
testi) kullanılmıştır.  
 
Bulgular: IT yapılan sıçanlarda; retroperitoneal (Mets: 
6,708±0,523, IT: 2,396±0,768, p<0,05), perigonadal (Mets: 
6,104±0,787, IT: 2,381±0,629, p<0,05) yağ miktarı ve Lee 
indeksinde (Mets: 0,321±0,003, IT: 0,306±0,002, p<0,05) 
istatistiksel olarak anlamlı azalma gözlenmiştir. Ayrıca 
IT’nin Mets gruplarında insülin direnci (Mets: 
12,935±2,763, IT: 6,314±1,115, p>0,05) ve bozulmuş lipit 
profilinde (TG: 1,86±0,189, IT: 0,874±0,125, p<0,05) 
iyileşmeye neden olduğu gözlenmiştir. 
 
Sonuç: GLP-1'in birincil etkisi, insülin sekresyonu 
uyarmasıdır. Çalışmamızda gözlemlediğimiz sonuçlar, 
metabolik cerrahi sonrası GLP-1 düzeyindeki artıştan 
kaynaklanmış olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: İleal İnterpozisyon, Metabolik 
Sendrom, Sıçan 
 

36 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
SS20 

Öğlen ve Gece Yarısı Tükürük Kortizol Düzeyi 
Kadınlarda Erkeklerden Daha Yüksektir 

Tuğçe Atçalı1, Cihat Uçar2, Sedat Yıldız3 
1Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Bingöl 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Adıyaman 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 

Giriş ve Amaç: Hipotalamo pituitier adrenal eksen (HPA) 
son ürünü olan kortizol, adrenal bezlerden kan akımına 
salgılanır. Kandaki kortizol, serbest ya da proteinlere bağlı 
şekildedir. Küçük bir steroid hormon olan serbest kortizol 
kolaylıkla tükürüğe geçer ve bu yüzden tükürük kortizolü 
serbest ya da etkili kortizolü temsil eder. Günümüzde 
tükürük kortizolünün ölçümü; non invazif olarak HPA 
ekseninin aktivitesini değerlendirmek için yaygın olarak 
kullanılır. Bu çalışmanın amacı bir gün boyunca kadın ve 
erkeklerde tükürük kortizol seviyesini ölçmektir. 
 
Yöntemler: 18-32 yaş arası kadın (n=54) ve erkekler 
(n=62), Malatya Klinik Araştırma Etik Kurulu’ndan etik 
onaylamayı takiben çalışmaya katılmışlardır. Tükürük, 
uyanmanın 30.dakikasında, öğlen ve uyumadan önce gece 
yarısı toplandı. Kortizol, ELISA testiyle analiz edilinceye 
kadar dondurularak saklandı. Veriler, normal dağılım 
göstermedi ve bu yüzden istatistiksel analizler için Kruskal 
Wallis kullanıldı. Veriler, medyan (min-maks) olarak 
sunuldu ve p değerinin 0.05 den küçük olması istatistiksel 
olarak anlamlı olarak kabul edildi. 
 
Bulgular: Uyanma tükürük kortizol düzeyi, kadın ve 
erkekler arasında farklı değildi (sırasıyla 11.4 ve 14.7 ng/ml, 
P=0.499). Ancak, öğlen vaktinde (13.3 ve 10.3 ng/ml, 
sırasıyla, P=0.016) ve gece yarısında (sırasıyla 6.5 ve 5.5 
ng/ml, P=0.042) tükürük kortizol düzeyi kadınlarda 
erkeklerden daha yüksekti. Ortalama tükürük kortizol düzeyi 
kadın ve erkekler arasında farklılık göstermedi (sırasıyla 
12.3 ve 11.2 ng/ml, P=0.228).  
 
Sonuç: Elde edilen sonuçlar erkek ve kadınların diürnal stres 
reaktivitesinin farklı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu 
reaktivite, öğlenden gece yarısına kadar olan zaman 
diliminde kadınlarda erkeklerden daha güçlüydü. Bu 
farklılığın önemi bilinmemektedir fakat kemirgenlerde HPA 
eksen aktivitesinde görülen seksüel dimorfizme (Oyola ve 
Handa, 2017) benzemektedir. 
İnönü üniversitesi, Bilimsel Araştırma Birimi tarafından 
desteklenmiştir (BAP, TDK-2017-812), Malatya. 
 
Anahtar Kelimeler: Tükürük Kortizolü, Kadın ve Erkek 
Stres Düzeyi, Hipotalamo Pituitier Adrenal Eksenin  
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mTOR İnhibisyonu ve Melatonin Uygulaması 
Glioblastoma Hücre Canlılığını İn Vitro Ortamda Azaltır 

Cihan Süleyman Erdoğan, Volkan Adem Bilgin, Burcu 
Gemici Başol, Bayram Yılmaz 
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Ataşehir, İstanbul, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Evre IV astrositoma olan glioblastoma 
multiforme (GBM), yüksek malignite ve zayıf prognozlu en 
yaygın primer beyin tümörüdür. Standart tedavi tümör 
rezeksiyonunu takiben radyoterapi veya radyoterapi ve 
kemoterapi kombine uygulamasını içerir. Fosfatidilinositol 
3-kinaz (PI3K)/AKT/rapamisinin memeli hedefi (mTOR) 
yolağının GBM’de sıklıkla deregüle olduğu belirtilmiştir. 
Melatonin indolik bir hormon olup antikanser aktivitesi in 
vitro ve in vivo çalışmalarda sıklıkla çalışılmıştır. Ancak 
melatoninin GBM üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar 
sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada, melatoninin ve 
rapamisin ile mTOR inhibisyonunun GBM hücre canlılığına 
olan etkilerinin in vitro olarak araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntemler: İnsan GBM hücre hatları A172 ve U87-MG 
%10 FBS ve %1 PSN içeren DMEM içinde 37 °C ve %5 
CO2 içeren nemli atmosferde büyütülmüştür. Rapamisin ve 
melatoninin sitotoksik etkileri hücrelerin 96 kuyucuklu petri 
kaplarında büyümelerini ve uygulamalarını takiben WST-1 
kolorimetrik proliferasyon testi ile belirlenmiştir. Sonrasında 
hücre canlılığı ölçülmüş, uygulamalar ve hücre hatları 
arasındaki canlılık farklılıkları iki yönlü varyans analizi ile 
belirlenmiştir. 
 
Bulgular: Rapamisin ve melatonin GBM hücre canlılığını 
iki hatta farklı şekilde azalttığı gözlenmiştir. 24 saatte 
melatonin, U87-MG hücrelerinde 100 ve 400 μM dozlarında 
canlılığı anlamlı şekilde azaltırken A172 hücrelerinde 
azaltmamıştır (U87-MG: p<0,001vs. kontrol ve U87-MG vs. 
A172: p<0,001). Bunun yanında, 48 saatte 20 nM rapamisin 
A172 hücrelerinde daha etkili bulunmuştur (p<0,001). Diğer 
yandan, 100 nM rapamisin + 400 μM melatonin muamelesi 
U87-MG hücrelerinde A172 hücrelerine göre her iki 
zamanda da daha etkili bulunmuştur (p<0,001). 
 
Sonuç: In vitro deney bulgularımız, melatonin ve rapamisin 
kombinasyon uygulamasının GBM için bir tedavi yöntemi 
olabileceğini önermektedir. Ancak, GBM’deki genetik 
altyapı farklılıklarının öneminin dikkate alınması gerektiği 
düşünülmektedir. Bununla birlikte, rapamisin ve melatoninin 
GBM üzerindeki etkinliğinin araştırılması için in vivo 
çalışmalara da ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: mTOR, Glioblastoma, Melatonin ve 
Hücre Canlılığı 
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MgS Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi ve Nöroblastoma 
Hücreleri Üzerine Etkileri 

Özge Balpınar Nalcı1, Sıdıka Genç1, Hayrunnisa Nadaroğlu2, 
Hayrunnisa Nadaroğlu3, Azize Alaylı Güngör3, Azize Alaylı 
Güngör4, Ahmet Hacımüftüoğlu1 
1Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi, Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı, 
Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi, Nano-bilim ve Nano-mühendislik 
Anabilim Dalı, Erzurum 
4Atatürk Üniversitesi, Kimya Teknolojisi Anabilim Dalı, 
Erzurum 

Giriş ve Amaç: Magnezyum sülfür nanoparçacıkları (MgS 
NP) ilaç dağıtım sistemlerinde etkin olarak kullanılan önemli 
nano metallerden biridir. Çocukluk çağının en sık görülen 
ekstrakranial tümörü olan nöroblastom, tedavisi son derece 
zor bir kanserdir. Bu çalışma, MgS NP'lerin antikanser 
aktivitesini ve oksidan-antioksidan özelliklerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. 
 
Yöntemler: Magnezyum sülfür nanopartikülleri, toksik 
etkiler açısından daha temiz bir yöntem olan yeşil sentez 
yoluyla sentezlenmiştir. Yeşil sentez yönteminde Na2S ve 
Punica granatum bitki ekstresinden faydalanılmıştır. Hücre 
kültüründe, aseptik koşullarda SH-SY5Y hücreleri 
(nöroblastom hücre hattı) uygun besin ortamında 
geliştirilmiştir. 24 saat boyunca hücre hattına beş farklı (10, 
25, 50, 75 ve 100 ug / mL) MgS NP dozu uygulanmıştır. 
Pozitif ve negatif kontrollü bir şekilde yapılan çalışmanın 
analizi MTT hücre canlılık testi ve total oksidan ve total 
antioksidan testleri ile yapılmıştır. 
 
Bulgular: Sonuç olarak, uygulanan 75 μg / mL MgS NP 
dozunun, kanser hücresi canlılığını kontrole kıyasla % 51,56 
oranında azalttığı tespit edilmiştir. MgS nanopartiküllerinin 
etkinliğinin özellikle artan dozlarda artış gösterdiği 
belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında; MTT analiziyle 
korele bir biçimde MgS nanopartiküllerinin oksidan 
etkilerinin kanser hücrelerinde artış gösterdiği 
kaydedilmiştir.  
 
Sonuç: MgS nanopartiküllerinin kanser hücreleri üzerindeki 
etkinliği yapılan analizlerle açıkça gösterilmiştir. Yeşil 
sentezle sentezlenen nanopartiküllerin SH-SY5Y hücreleri 
üzerinde antiproliferatif etkiye sahip olduğu net bir biçimde 
görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Sentez, SH-SY5Y, Kanser Hücre 
Hattı, Nöroblastoma, MgS Nanopartikülleri 
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miR663 TNF-alfa'nın Eritropoetin İnhibisyonunu hem 
Normoksik ve hem de Hipoksik Koşullarda Engelliyor 

Mete Özkurt1, Thomas Hellwig Bürgel2, Reinhard Depping2, 
Selda Kabadere1, Rumeysa Özyurt1, Abdullah Karadağ1, 
Nilüfer Erkasap1 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Eskişehir, Türkiye 
2Lübeck Üniversitesi, Fizyoloji Enstitüsü, Lübeck, Almanya 

Giriş ve Amaç: Kronik inflamatuar hastalıklarda Tümör 
Nekroz Faktör- alfa (TNF-α) gibi pro-inflamatuar sitokinler 
dolaşımda yüksek miktarlarda bulunur. Deneysel çalışmalar 
TNF-α'nın, hematopoezin ana uyarıcısı olan Eritropoetin 
(Epo) sentezini inhibe ettiğini göstermiştir. Çalışmamızda, 
hangi mikro RNA'ların TNF- α 'nın Epo inhibisyonunda rol 
oynadığını bulmayı amaçladık. 
Yöntemler: Önce HepG2 hücrelerinde toksik olmayan TNF-
alfa dozu 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 
tetrazolium bromidefor (MTT) ile ve Epo sentezini 
baskılayan optimum TNF-α dozu qRT-PCR ve ELISA ile 
belirlendi. 20 ng/ml TNF-α ile inkübe edilen HepG2 
hücrelerinden izole edilen RNA’larla mikro-RNA array 
analizi yapıldı ve array sonuçları qRT-PCR ile doğrulandı. 
miR663 grubu miR663 mimikleri ile 24 saat transfekte 
edildi, diğer gruplara sadece transfeksiyon reaktifi verildi, 
ardından TNF-α ve miR663 grupları 24 saat 20 ng/ml TNF-α 
ile inkübe edildi, kontrol grubu normal medium ile inkübe 
edildi. Epo mRNA düzeyi qRT-PCR ile analiz edildi. 
miR663 mimikleri, HepG2 hücrelerinde TNF-α’nın Epo 
inhibisyonunu engelledikçe daha fazla Epo bağımlı UT-
7/Epo hücresi hayatta kalacaktır. Bu yüzden HepG2 
hücreleri ile UT-7/Epo hücreleri ko-kültür yapıldı. UT-7/Epo 
hücrelerinin apoptoz yüzdesi TUNEL yöntemi ile analiz 
edildi.  
Bulgular: Array sonuçlarımıza göre TNF-α, miR663 
ekspresyonunu anlamlı derecede azalttı. miR663 
mimiklerinin HepG2 hücrelerine transfeksiyonundan sonra, 
TNF-alfa’nın Epo mRNA miktarını üzerindeki inhibe edici 
etkisi ortadan kalktı. Ayrıca, miR663 mimiklerinin HepG2 
hücrelerine transfeksiyonu, ko-kültür çalışmamızda, Epo'ya 
bağımlı UT-7 hücrelerinin daha düşük oranda apoptoz 
göstermesine yol açtı. 
Sonuç: Çalışmamız, miR663'ün Epo mRNA yapımında rol 
oynadığını ve TNF-α 'nın inhibe edici etkisini önleyebildiği 
veya tersine çevirebildiğini göstermiştir. Ko-kültür 
çalışmamızda, HepG2 hücrelerinde Epo sentezi üzerindeki 
TNF-α inhibisyonunun, Epo'ya bağlı UT-7 hücrelerinin 
apoptozisini arttırdığını ve HepG2 hücrelerinin miR663 
mimikleriyle transfekte edilmesinin UT-7 hücrelerinin 
apoptozisini azalttığını gösterdik. miR663’ün inflamasyonda 
görülen anemiye karşı yeni bir çözüm olabileceğini 
düşünüyoruz. 
Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komitesi (no: 2017-1635), Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, no: 
216S729), Türkiye ve Erwin-Riesch-Stiftung, Almanya 
tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Array, Eritropoetin, İnflamasyon, 
miRNA, TNF-α 
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Hidrojen Peroksite Maruz Kalan Fare Miyoblast Hücre 
Hattında Oluşan Atrofiye, Melatonin Uygulanmasının 
Kalpain-1 İfadelenmesine ve Atrofik Morfolojiye 
Etkisinin İncelenmesi 

Nazli Karimi1, Yasemin Kartal2, Murat Timur Budak2 
1Başkent Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 

Giriş ve Amaç: Kas atrofilerinin en sık görülen tipi olan 
kullanılmamaya bağlı kas atrofisinin oluşumunda oksidatif 
stresin temel etken olduğu bilinmektedir. Oksidatif stres ile 
oluşan en önemli ilk hasarın kalpain-1 gibi proteazlar ile 
oluştuğu çeşitli araştırmalarda ortaya konmuştur. Bu etkiyi 
ortadan kaldırmak amacıyla tedavi seçeneklerinden 
antioksidanlar ve bunlar içinde melatonin gibi mitokondri 
hedefleyen antioksidanlar grubunun daha etkili olduğu 
gösterilmiştir. Bu çalışmada biz melatonin tedavisinin 
C2C12 kas hücrelerinde oksidatif stresle tetiklenen atrofiye 
bağlı morfolojik değişimi, kalpain-1 ifadelenmesinin ve 
redoks dengenin üzerinde ne ölçüde etkilediğini, ortaya 
koymayı amaçladık. 
 
Yöntemler: Çalışmamızda oksidatif stres oluşturmak için 
H2O2 kullanıldı. Aynı koşullarda olan C2C12 hücrelerinden 
4 grup oluşturuldu. K (Kontrol), M (Melatonin), H (H2O2), 
M+H (Melatonin+ H2O2) grupları oluşturularak. Morfolojik 
değerlendirme için Image J Programıyla miyotüp çapı 
ölçümü yazılımın standardlarına uygun olarak yapıldı. İkinci 
aşamada C2C12 hücrelerinden protein izolasyonu 
gerçekleştirildi. Total protein lizatlarından Kalpain-1 protein 
miktarları western Blot yöntemiyle ölçüldü. Hücrelerin 
antioksidan, oksidan durumunu belirtmek için TAS ve TOS 
kitleri kullanıldı. İstatistik analizler SPSS programında 
yapıldı. Deney gruplarının çap değerlerinin 
karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi kullanıldı. İkili 
karşılaştırmalarda Tukey testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 
p<0,05 olarak belirlendi. 
 
Bulgular: H grubunun ortalama miyotüp çaplarında diğer 
gruplara (K, M, M+H) göre istatiksel olarak anlamlı bir 
düşüş gözlenmiştir. M grubun ortalama miyotüp çapında, K 
ve H gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış 
gözlenmiştir. Western blot sonuçlarına göre H, M ve M +H 
gruplarında kalpain-1 proteinin ifadelenme düzeyinde K 
grubuna kıyasla artış gözlemlenmiştir. H grubunda TOS 
miktarı diğer gruplardan daha yüksek bulundu. Rebound etki 
ile açıklanabilen en yüksek ortalama TAS değeri H grubunda 
görüldü.  
 
Sonuç: H2O2’in C2C12 hücrelerde kas atrofisi 
oluşturduğunu ve melatoninin oluşan atrofiyi morfolojik 
olarak önlediğini göstermektedir. Melatoninin kas atrofisini 
önlemesinde kalpain-1 protein etkisi haricinde başka bir 
mekanizmanında rol alabileceği sonucuna varıldı. Bu etkinin 
daha iyi açıklanabilmesi için işlevsel çalışmaların 
yürütülmesi gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kas atrofisi, Kalpain-1, Melatonin, 
Mitokondri Hedefli Antioksidanlar, Redoks Dengesi 
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Sağlıklı Genç Erkeklerde Anaerobik Eşik Düzeyinde 
Yapılan Aralıklı Egzersizin Vasküler İşleve Akut Etkisi 

Burcu Şen1, Serdar Solak2, Pınar Tayfur1, Nurettin 
Aydoğdu1, Necdet Süt3, Selma Arzu Vardar1 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Edirne, 
Türkiye 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Edirne, 
Türkiye 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, 
Edirne, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Farklı yoğunlukta yapılan egzersizlerin 
vasküler endotel fonksiyonuna etkisi araştırılmış olmasına 
rağmen egzersizin aralıklı uygulanmasının etkisi 
bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı anaerobik eşik 
düzeyinde yapılan ve kısa dinlenme periyodları içeren 
aralıklı egzersiz ile sürekli yapılan egzersizin vasküler 
endotel fonksiyonuna etkisinin karşılaştırılmasıdır. 
Yöntemler: Fiziksel olarak aktif 18-24 yaş arası sağlıklı 
erkeklerde (n=12) etik onay (05/22) sonrası pik oksijen 
tüketimi (VO2pik) her solukta analizle incelendi. Anaerobik 
eşik düzeyleri dikkate alınarak, bisiklet ergometrede 1 
dakikalık 8 yüklenme ve 75 saniye dinlenme periyodlarından 
oluşan aralıklı egzersiz tanımlandı ve aynı iş yükündeki sabit 
yüklenmeli egzersiz uygulamasının süresi belirlendi. Bir 
hafta ara ile yapılan iki egzersiz uygulamasının hemen 
sonrasında venöz kan laktat düzeyleri ölçüldü. Egzersizlerin 
öncesinde ve 30 dakika sonrasında brakial arterde akım 
aracılı dilatasyon (FMD) incelemesi yapıldı. Ayrıca, her iki 
egzersiz öncesi ve sonrası 5. ve 60. dakikalarda elde edilen 
serumlarda endoteliyal nitrik oksit sentaz (eNOS) aktivitesi, 
endotelin-1ve adiponektin düzeyleri ELISA yöntemi ile 
incelendi. Örneklem büyüklüğü, orta yoğunlukta sabit ve 
aralıklı egzersiz için adiponektin düzeyi dikkate alınarak güç 
analizi ile belirlendi (d=0.8 ve α=0.05). İstatistiksel 
karşılaştırmalar için Wilcoxon Signed Ranks Testi 
kullanıldı.  
Bulgular: Katılımcı grubun ortalama VO2pik 
(33,42±5,9ml/dk/kg) ve anaerobik eşik düzeyleri 
(%47,33±5,85) belirlendi. Sürekli egzersiz sonrası kan laktat 
düzeyinin aralıklı egzersizden yüksek olduğu saptandı 
(sırasıyla 27,76±7,43 mg/dl, 18,54±4,87 mg/dl; p˂0,05). Her 
iki egzersiz sonrası FMD yanıtında anlamlı farklılık 
bulunmadı (sırasıyla %7,05±15,11; %2,49±16,24; p>0,05). 
Aralıklı ve sürekli egzersizler öncesi ve sonrası eNOS 
aktivitesi, endotelin-1, adiponektin düzeyleri arasında 
anlamlı istatistiksel farklılık görülmedi (p>0,05).  
Sonuç: Kan laktat düzeyinde sürekli egzersizdeki artış 
dikkate alındığında, dinlenme periyodları egzersiz yapmakta 
zorluk yaşayan kişiler için uyumu kolaylaştıran bir faktör 
olabilir. Ancak bu çalışma bulguları, sağlıklı erkeklerde 
anaerobik eşik düzeyinde yapılan aralıklı ya da sürekli 
egzersizin endotel fonksiyonu açısından belirgin akut 
değişime neden olan uyarı oluşturmadığını 
düşündürmektedir.  
Bu çalışma TÜBAP tarafından desteklenmiştir (2018/100). 
Etik onay numarası 05/22’dir. 
Anahtar Kelimeler: Anaerobik Eşik, Aralıklı Egzersiz, 
FMD, Vasküler Fonksiyon 
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Depresyonda Gözlenen Kognitif Bozukluklara Hafta 
Sonu Savaşçılığı ve Sürekli Egzersiz Modellerinin Etkisi 

Çiğdem Çantalı Öztürk1, Serra Nur Ataoğlu2, Ayşenur 
Arvas2, Hamide Tokol2, Havva Yaprak2, Sümeyra Gürel2, 
Hilal Nişva Levent3, Dilek Akakın3, Betül Karademir4, Barış 
Çakır1, Özgür Kasımay Çakır5 
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul, Türkiye 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) Dönem 3, 
İstanbul, Türkiye 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim 
Dalı, İstanbul, Türkiye 
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Depresyon kognitif fonksiyonlarda 
zayıflamayla seyreden fizyopatolojik süreçtir. Egzersiz 
depresif duygu durumunu iyileştirir. Amacımız hafta sonu 
savaşçılığı ve sürekli egzersiz modellerinin depresyondaki 
kognitif hasar üzerindeki rolünü göstermek, olası temel 
mekanizmaları ortaya koymaktır. 
 
Yöntemler: Erkek sıçanlar (n=36) sedanter (SED), hafta 
sonu savaşçılığı (WW: Orta yoğunlukta haftada 2 gün 75'er 
dk yüzme egzersizi) ve sürekli egzersiz (SE: Orta 
yoğunlukta haftada 5 gün, 30'ar dk. yüzme egzersizi) 
gruplarına ayrıldı. Ardından her grup Kronik Hafif Stres 
(KHS) prosedürüyle depresyon oluşturmak için alt gruplara 
ayrıldı (n=6/grup). KHS ve egzersiz protokollerine 6 hafta 
devam edildi. Vücut ağırlığı ölçümü, anhedonik davranışın 
göstergesi sukroz tercih testi, kogntif fonksiyonların 
değerlendirilmesi amacıyla obje tanıma ve korku 
koşullanması testleri, anksiyete düzeyinin değerlendirilmesi 
için yükseltilmiş artı labirent, zorunlu yüzme ve açık alan 
testi yapıldı. Dekapitasyonun ardından beyin dokusunda 
antioksidan glutatyon (GSH), süperoksit dismutaz (SOD), 
katalaz (CAT), inflamatuar parametrelerden 
miyeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri, MDA düzeyi ölçüldü 
ve histolojik hasar değerlendirildi. Veriler ANOVA ve 
student t testleri ile analiz edildi. 
 
Bulgular: Kognitif fonksiyon ve sukroz tercihi KHS ile 
azaldı ve KHS protokolü uygulanan her iki egzersiz 
grubunda da artış gösterdi (p <0.05-0.001). KHS ile artan 
donma süresi KHS + WW grubunda azaldı (p <0.05). SED + 
KHS grubundaki baskılanmış SOD ve CAT aktiviteleri ve 
ayrıca GSH içeriği her iki egzersiz modeliyle de iyileştirildi 
(p <0.05-0.001). KHS ile artan MPO ve MDA her iki 
egzersizle geri döndürüldü (p <0.05-0,01). Korku 
koşullanmasında gözlenen latans KHS ile azaldı (p <0.05) ve 
SE ile arttı (p <0.05). Şahlanma sayısı KHS ile azalıp, SE ile 
artış gösterdi (p<0.05). Histolojik değerlendirmede her iki 
egzersizle nöronal hasar hafifledi. KHS kaynaklı hafıza 
azalması, her iki egzersiz protokolü ile de inflamatuvar 
süreci, anksiyeteyi baskılayarak ve antioksidanları 
güçlendirerek iyileştirdi. 
 
Sonuç: Hafta sonu savaşçılığı, sürekli egzersizin 

oluşturduğu etkilere benzer şekilde depresyon oluşturulmuş 
koşullarda kognitif fonksiyonu arttırmış, anksiyeteyi 
azaltmış, inflamatuvar süreçleri baskılayıp antioksidan 
sistemi güçlendirmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Depresyon, Egzersiz, Hafta Sonu 
Savaşçılığı, Kognitif Fonksiyon 
 
SS27 

Egzersiz Yoğunluğunun Etkin Olarak Belirlenmesinde 
Metabolik Eşitlik ve Anaerobik Eşiğin Karşılaştırılmalı 
Değerlendirilmesi 

Seda Uğraş1, Oğuz Özçelı̇k2 
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Yozgat, Türkiye 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, 
Elazığ, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Metabolik Eşitlik (MET) ve Anaerobik Eşik 
(AE), fiziksel aktivitelerin yoğunluğunu belirlemek için 
yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir. MET ve AE'nin 
egzersiz yoğunluğunun belirlenmesindeki etkinliğinin genç 
erkek deneklerde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi 
amaçlandı. 
 
Yöntemler: Bu çalışmaya toplam 31 erkek (20.7±2.0 yaş, 
72.1±9.6 kg, 179±8 cm) katılmıştır. Her denek bisiklet 
ergometresi kullanarak gidebilecekleri en son noktaya kadar 
artan yüke karşı egzersiz testine (15 W/dak) tabi tutuldu. 
Ventilatör ve pulmoner gaz değişim parametreleri, metabolik 
gaz analizörü ve türbin hacmi transdüseri kullanılarak 
nefesten-nefese değerlendirildi. AE hesaplanmasında V-slop 
metodu kullanıldı. Bir MET, vücut ağırlığının kilogramı 
başına dakikada tüketilen 3.5 mililitre oksijene eşittir 
(mL/kg/dak). İstatistiksel analizler için Pearson korelasyon 
analizi ve paired-t testi kullanıldı (p <0.05). 
 
Bulgular: AE'de ve maksimum egzersizde iş gücü sırasıyla 
135±19 W ve 220±26 W olarak bulundu. AE'de ve 
maksimum egzersizde oksijen alımı 1.89±0.26 L/dak ve 
3.02±0.35 L/dak olarak bulundu. AE'de MET değerleri 5.71 
ile 9.98 arasında değişmekte olup ortalama 7.59±1.2 
bulundu. AE, maksimum oksijen alımının% 62'sini (en az% 
53 ve en fazla % 72) gerçekleştirdi. MET ile AE yüzdesi 
arasında zayıf ama anlamlı bir ilişki bulundu (R=0.43497, 
p=0.01). 
 
Sonuç: MET parametresine bağlı orta egzersiz yoğunluğu 
genellikle 3 ve 6 değerleri arasında belirlenmektedir. Ek 
olarak, metabolik asidin başlangıç noktasını tanımlayan AE 
de orta egzersiz yoğunluğunu yansıtmaktadır. Bununla 
birlikte AE'de orta şiddeti yansıtan MET <6 sadece 4 
denekte (% 12) gözlendi ve >6 den yüksek egzersiz 
yoğunluğunu yansıtan 27 denekte (% 88) gözlendi. Sonuç 
olarak AE, MET konseptine kıyasla daha etkili egzersiz 
yoğunluğunu sağlamaktadır. Bunun nedeni ise her bireyin 
farklı fitnes düzeylerine sahip olmasından kaynaklanıyor 
olabileceği öngörülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Anaerobik Eşik, Metabolik Eşitlik, 
Oksijen Alımı 
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Farelerde Yüzme Egzersizine Cevaben Zamana Bağlı 
Ortaya Çıkan Kas Hasar ve Rejenerasyonu ile Süreçte 
Görev Alan Yolakların Belirlenmesi 
Ozgen Kilic Erkek1, Vildan Caner2, Gulcin Abban Mete3, 
Melek Bor Kucukatay1 
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana 
Bilim Dalı Denizli 
3Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Ana Bilim Dalı Denizli 

Giriş ve Amaç: Yaşam kalitesinin sürdürülmesinde kas 
kitlesinin korunması önemlidir. Egzersizin iskelet kaslarına 
yararlı etkileri olduğunun bilinmesine rağmen, bu süreçte 
görev alan yolaklar ve yüzme egzersizine yanıt olarak 
zamana bağlı kas hasar, rejenerasyon süreçleri 
aydınlatılmamıştır. Bu çalışmada, farelerde akut, uzun süreli 
yüzme egzersizlerine cevaben erken, geç dönem iskelet kası 
hasar ve rejenerasyonu ile aracılık eden yolakların ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır.  
Yöntemler: 8-12 haftalık erişkin erkek fareler kontrol ve 
yüzme grubu olarak 2'ye ayrılmıştır. Egzersiz grupları kendi 
içlerinde akut ve kronik egzersiz olarak bölündükten sonra 
her biri egzersizi takiben deneyin sonlandırılmasına kadar 
geçecek zaman açısından (3, 24 saat) tekrar 2'ye ayrılmıştır. 
Akut yüzme egzersizi 30 dk ve tek seans; kronik yüzme 
egzersizi 5 gün/hafta, 6 hafta, 30 dk/gün; olacak şekilde 
uygulanmıştır. Sıçanlardan alınan kan örneklerinden plazma 
kreatin kinaz (CK) aktivitesi ölçümü ticari kit aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Gastrocnemius-soleus kas örneklerinden 
kas hasarı; kas hasar yüzdesi, histolojik hasar skorlaması (H-
skoru) ve lökosit infiltrasyonu değerlendirilmiştir. Whole-
transkriptom analizi sonrasında, elde edilen verilerin 
verifikasyonu amacı ile gerçek-zamanlı PCR yöntemi 
kullanılmıştır. Veriler Kruskal Wallis Varyans Analizi ve 
posthoc Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U testi ile 
değerlendirilmiş. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir. Çalışma etik kurul tarafından (PAUHADYEK-
2017-17) onaylanmıştır. 
Bulgular: Egzersiz gruplarında kas hasarı yüzdesi, H-skoru 
ve lökosit infiltrasyonu kontrole göre yüksek olarak 
bulunmuştur. Ancak; akut 3 saat, akut 24 saat ve kronik 3 
saat gruplarındaki artışlar istatistiksel olarak önemli 
düzeydeyken (sırasıyla, p<0,05, p<0,001); kronik 24 saat 
grubunda her üç parametredeki artış istatistiksel olarak 
önemli düzeye ulaşmamıştır. Plazma CK aktivitesinde 
istatistiksel olarak önemli bir farklılık saptanmamıştır. 
Whole-transkriptom analizinde en dramatik ekspresyon 
değişimleri gözlemlenen iskelet kası aktin alfa-1 acta1, 
somatik sitokrom c cycS, iskelet hızlı 2 troponin I tnni2 
genlerine ait veriler gerçek-zamanlı kantitatif PCR yöntemi 
ile konfirme edilmiştir. 
Sonuç: Bulgular eşliğinde literatürden yararlanılarak yüzme 
egzersizine cevaben iskelet kas hasar ve rejenerasyonunda 
görev alan yolaklar çizilmiştir.  
PAUBAP Birimi tarafından (2017SABE014) 
desteklenmiştir.Anahtar Kelimeler: Yüzme Egzersizi, 
İskelet Kası Rejenerasyonu, Kas Hasarı, Kreatin Kinaz, 
Gerçek-Zamanlı PCR 
 

SS29 
Nikotin Tercih Eden Sıçan Soylarında Nikotin 
Uygulamasının Anksiyete Testlerine Etkileri 
 
Merve Bayoğlu1, Aylin Zinde2, Meliha Öztürk2, Ayşegül 
Keser2, Burcu Balkan3, Oğuz Gözen2, Ersin Oğuz Koylu3, 
Lütfiye Kanıt1 
1Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim AD, 
İzmir, Türkiye 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, İzmir, 
Türkiye 
3Ege Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, İzmir, Türkiye 
 
Giriş ve Amaç: Nikotinin anksiyete ve stresi azaltarak 
bağımlılık gelişimine katkı verdiğini belirten yayınlar 
bulunmaktadır. Laboratuvarımızda seçici tohumlama 
yöntemiyle nikotin tercih eden (NT) sıçan soyları 
oluşturulmuştur. Araştırmamızda, bağımlılığa eğilim yaratan 
genetik alt yapının ve kronik nikotin maruziyetinin 
anksiyeteye etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçla NT sıçan soylarında, nikotin verilmeden önce (bazal) 
ve verildikten sonra anksiyete davranışlarındaki değişim 
kontrollerle karşılaştırılarak ve cinsiyet farkları göz önünde 
tutularak saptanmıştır. 
Yöntemler: Araştırma 4 gruptan (n=12) oluşmuştur: Kontrol 
Erkek (KE), Kontrol Dişi (KD), NT soy Erkek (NTE), NT 
soy Dişi (NTD). Deney gruplarının bazal anksiyeteleri açık 
alan, bilye gömme ve zorlu-yüzme testleri ile ölçülmüştür. 
Yedi haftalık zorlu oral nikotin (50 μg/ml) uygulamasının 
son iki haftasında anksiyete testleri tekrar edilmiştir.  
Bulgular: Açık alanda testinde, lokomotor aktivite 
göstergesi olan “alınan yol” ve hız, nikotin uygulaması ile 
tüm gruplarda (p≤0,001) azalmıştır; soy grupları 
kontrollerden daha az yol almıştır. Soy gruplarında 
(p≤0,001), erkeklerde (p=0,029) ve nikotin alanlarda 
(p<¬0,002) çevre alandaki çizgi geçiş sayıları azalmıştır. NT 
gruplarının çevre alanda geçirdiği süre kontrollerden daha 
azdır (p=0,016) ve nikotinle daha da azalmıştır. Nikotin 
soyların çevre alanda geçirdikleri süreyi kontrollere oranla 
azaltmıştır. Orta alanda çizgi geçişinde sadece soyun artışa 
yol açtığı görülmüştür (p=0,005). Orta alanda geçirilen 
sürede soy farkı bulunmuştur; NTE’ler kontrollerden daha 
uzun zaman geçirmiştir (p=0,001). Bilye gömme testinde 
gömme davranışı soy gruplarında (p=0,005) ve dişilerde 
(p=0,012) azalmıştır, nikotin tüm gruplarda bilye gömmeyi 
azaltmıştır (p=0,002). Zorlu-yüzme testinde nikotin donma 
üzerine anlamlı etki yapmamıştır. Dalma (p<0,001) ve 
çabalama süreleri nikotin ile azalmış (p<¬0,001) iken yüzme 
süresi artmıştır (p<0,001). Sonuç: Tüm anksiyete testlerinde, 
grupların hepsinde nikotinin anksiyeteyi azalttığı 
gözlenmiştir. Bilye gömme ve açık alan testleri soy 
hayvanların bazal anksiyetelerinin kontrollerden daha az 
olduğunu göstermiştir. Ancak, açık alan testinde soy 
hayvanların anksiyetesinin nikotin uygulaması ile 
kontrollere oranla daha çok azaldığı gözlenmiştir. Tüm bu 
bulgular nikotin bağımlılığında rol oynayan genetik alt 
yapının anksiyete ile ilişklili olduğunu göstermektedir. 
(Destek-BAP TYL-2018-20417 EÜHADYEK 2019-001) 
Anahtar Kelimeler: Nikotin, Anksiyete, Nikotin Tercih 
Eden Sıçan Soyu 
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Oral Nikotin Uygulamasının Sıçan Beyninde Nöropeptid 
Y ve Nöropeptid Y2 Reseptörünün Ekspresyonuna Etkisi 
 
Ali Birdoğan1, Elif Salur3, Meliha Öztürk2, Buket Aypar2, 
Ayşegül Keser2, Lütfiye Kanıt2, Ersin Oğuz Koylu2, Burcu 
Balkan2, Oğuz Gözen2 
1Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji AD, 
İzmir, Türkiye 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, İzmir, 
Türkiye 
3Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim AD, 
İzmir, Türkiye 
Giriş ve Amaç: Beyinde en fazla bulunan nöropeptidlerden 
biri olan Nöropeptid Y (NPY) bağımlılık da dahil olmak 
üzere pek çok fizyolojik süreçte önemli rol oynar. Nikotin, 
yüksek derecede bağımlılığa neden olan bir bileşiktir. 
Nikotin bağımlılığı ve yoksunluğunda ortaya çıkan stres 
yanıtı ve negatif afektin NPY ile ilişkili olabileceği 
literatürde bildirilmiştir. Özellikle NPY’nin Y2 (NPY-Y2) 
reseptörleri üzerinden anksiyojenik etkileri bildirilmektedir. 
Ancak bu konuda kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. 
Çalışmamızın amacı; oral nikotin uygulaması ve yoksunluk 
süreci sonrasında farklı beyin bölgelerinde NPY ve NPY-Y2 
reseptörünün ekspresyon paternlerini araştırmaktır.  
Yöntemler: Çalışma için 40 adet erişkin erkek Wistar sıçan 
kullanıldı. Sıçanlar, Kontrol (n=10), Nikotin (n=10), 24 saat 
yoksunluk (24-Y, n=10), 48 saat yoksunluk (48-Y, n=10) 
olmak üzere 4 gruba ayrıldı. 12 hafta boyunca, kontrollere 
su, diğer üç gruba 50 µg/mL nikotin içeren su verildi. 12 
haftanın sonunda, Kontrol ve Nikotin grubu, suluklar 
kafeslerden çekildikten 60 dakika sonra dekapite edilirken, 
24-Y grubu 24 saat yoksunluk, 48-Y grubu 48 saat 
yoksunluk sonrası dekapite edildi. Hayvanların beyinlerinde 
prefrontal korteks (PFC), hipokampus, nukleus akkumbens, 
dorsal striatum, ventral tegmental alan, medial hipotalamik 
alan, septum ve amigdala diseke edildi. NPY ve NPY-Y2 
ekspresyon düzeyleri qRT-PCR kullanılarak belirlendi. 
İstatistiksel analizler SPSS v25 kullanılarak yapıldı.  
Bulgular: NPY ekspresyonu değerlendirildiğinde, 48-Y’de 
PFC bölgesinde diğer üç gruba göre artış tespit edilirken 
(p<0.001); Nikotin grubunda hipokampusta, kontrol grubu 
(p=0.007) ve 24-Y grubuna (p=0.048) göre artış görüldü. 24-
Y grubunda amigdalada, kontrol grubuna (p=0.027) ve 48-Y 
grubuna (p=0.036) göre artış gözlendi. NPY-Y2 
reseptörünün ekspresyonunda 48-Y grubunda PFC 
bölgesinde, kontrol ve Nikotin grubuna göre anlamlı bir artış 
bulunmuştur (p<0.001). 
Sonuç: Elde ettiğimiz veriler ışığında NPY ve NPY-Y2 
reseptör ekspresyonunun nikotin yoksunluğunda 
düzenleniyor oluşunun, yoksunlukta ortaya çıkan negatif 
afekt ile ilişkili olabileceğini ve böylece nikotin 
bağımlılığının gelişimine katkı verebileceğini ileri 
sürebiliriz. Bu çalışma Ege Üniversitesi BAP 
koordinatörlüğünce 18-BAUM-001 ve TYL-2019-20469 
nolu projeler ile desteklenmiştir. (EGEHADYEK Etik kurul 
onay 2017-101). 
 
Anahtar Kelimeler: Amigdala, Hipokampus, Nikotin, 
Nöropeptid Y, NPY-Y2, Prefrontal Korteks 
 
 

SS31 

REM Uyku Yoksunluğu Oluşturulan Sıçanlarda CDP-
kolin Tedavisinin Hipokampustaki tCAMKII, pCaMKII 
ve pCREB Düzeyleri Üzerine Etkisi 
Ayşen Çakır1, Büşra Öcalan1, Cansu Koç2, Güldal Süyen3, 
Mehmet Cansev2, Nevzat Kahveci1 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa 
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Bursa 
3Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı, hızlı göz hareketleri 
(REM) uyku yoksunluğu oluşturulan hayvanlara uygulanan 
sitidin 5-difosfokolin (CDP-kolin) tedavisinin öğrenme, 
bellek ve uzun süreli potansiyelizasyon (LTP) yolağı üzerine 
etkilerinin belirlenmesidir. 
Yöntemler: Wistar albino cinsi erkek sıçanlar (n=72, 200-
300 g, 8-12 haftalık) 12 gruba ayrılarak uygun kafeslerde 
takip edilmiştir. Flower pot tekniği kullanılarak hayvanlar 4 
gün boyunca 6.5 cm çapında platform üzerinde bırakılarak 
uyku yoksunluğu (UY), 13 cm çapında platform üzerinde 
bırakılarak ortam kontrol (OK) grupları oluşturulmuştur. 
Morris su tankı (MWM) testi ile 4 gün boyunca günde iki 
kez eğitim, 5. gün probe fazı gerçekleştirilmiştir. MWM 
testlerinden 30 dakika önce intraperitoneal olarak serum 
fizyolojik(SF) veya 100 µmol/kg(C100), 300 
µmol/kg(C300), 600 µmol/kg(C600) dozunda CDP-kolin 
enjeksiyonu yapılmıştır. Davranış deneylerinin ardından 
hayvanlar dekapite edilip hipokampus homojenatlarından 
Western-blot yöntemiyle fosforile siklik adenozin 
monofosfat yanıt elemanı bağımlı protein (pCREB), total ve 
fosforile kalsiyum kalmodulin bağımlı kinaz II (tCaMKII, 
pCaMKII) proteinlerinin analizleri yapılmıştır. İstatistiksel 
değerlendirmeler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
ve t-testi uygulanmıştır. 
Bulgular: Tüm gruplardaki hayvanlar platformun yerini 
öğrenmiştir (p<0,001, 1. güne göre). REM uyku yoksunluğu 
sonucunda bellek hasarının oluştuğu (p<0,001) ve CDP-
kolin tedavisinin platformun daha önce bulunduğu alana ilk 
ulaşma süresine olumlu etki ettiği gözlenmiştir (p<0,05). 
Western blot analizleri sonucunda ise tCaMKII oranı 
değişmezken, pCaMKII (p<0,05) ve pCREB (p<0,001) oranı 
UY grubunda anlamlı olarak azalmıştır. pCaMKII oranı 
UY+C600 grubunda UY+SF grubuna göre anlamlı olarak 
artmıştır(p<0,05). 
Sonuç: REM uyku yoksunluğunun öğrenme üzerine 
etkisinin olmadığı, belleği ise olumsuz yönde 
etkileyebileceği ve CDP-kolin tedavisinin bozulan bellek 
üzerine olumlu etkilerinin olabileceği saptanmıştır. Uyku 
yoksunluğu oluşturmak için kullanılan model nedeniyle 
hayvanların maruz kaldığı stresin keşfetme davranışını 
arttırdığı; 1. ve 2. eğitim günlerinde UY grubundaki 
hayvanların platformu bu nedenle daha kısa sürede bulduğu 
düşünülerek öğrenmeyi etkilediği ve CDP-kolinin stres 
üzerine olumlu etkilerinin olabileceği düşünülmüştür. REM 
uyku yoksunluğu sonucunda LTP yolağındaki önemli 
proteinlerin oranlarının etkilendiği gözlenmiştir. Bu proje 
BUÜBAP tarafından desteklenmiştir (No:KUAP(T)-
2014/39). Anahtar Kelimeler: REM Uyku Yoksunluğu, 
Morris Su Tankı, Öğrenme, Bellek, CDP-kolin 
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Maternal Yüksek Yağlı Diyete Bağlı Otonomik 
Sinyalizasyon Değişikliklerinde Cinsiyetin Rolü 

Ayşegül Gemici, Mehmet Bülbül 
Akdeniz Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya 

Giriş ve Amaç: Perinatal dönemde maruz kalınan yüksek 
yağlı diyetin (HFD) otonomik devrelerde nöroplastik 
değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, 
maternal HFD’ye maruz kalan sıçanların otonomik 
çıkışlarındaki kısa ve uzun vadeli değişikliklerin ve bunlar 
üzerine cinsiyetin rolünün araştırılması amacıyla 
tasarlanmıştır. 
 
Yöntemler: Gebe sıçanlar, gebeliğin 14.gününden postnatal 
21. güne kadar HFD ile beslenmiş, doğan erkek ve dişi 
yavrularda erken (10.hafta) ve geç (20. hafta) erişkin 
dönemde elektrokardiyografi (EKG) kayıtları alınarak kalp 
hızı değişkenliği (HRV) analiz edilmiştir. Anestezi altındaki 
(ketamin 60 mg/kg; ksilazin 6 mg/kg, ip) sıçanlara bazal 
EKG kaydını takiben muskarinik reseptör blokörü atropin (2 
mg/kg, ip) veya beta adrenerjik reseptör blokörü propranolol 
(4 mg/kg, ip) uygulanarak ilaçlara bağlı değişiklikler 
kaydedilmiştir. Gruplar arası farklılıklar Mann Whitney-U 
testi ile değerlendirilmiştir. Deneysel protokoller Akdeniz 
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca 
onaylanmıştır (2017.09.005). 
 
Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, maternal 
HFD’ye maruz kalmış 10 haftalık erkek sıçanlarda yüksek 
frekans komponenti (HF) düşük; düşük frekans komponenti 
(LF) ve sempato-vagal dengenin belirteci LF:HF oranı 
anlamlı derecede (p<0.05) yüksek tespit edilmiştir. Onuncu 
haftada tespit edilen bu değişikliklerin 20 haftalık erkek 
sıçanlarda normale döndüğü saptanmıştır. Yirmi haftalık dişi 
HFD sıçanlarda HF normale dönerken, LF komponenti ve 
LF:HF kontrole göre anlamlı derecede (p<0.05) yüksek 
ölçülmüştür. Bununla birlikte, maternal HFD’ye maruz 
kalmış 20 haftalık dişi sıçanlarda kalp atım hızı ve HRV 
komponentlerinde atropin ve propranolole bağlı yanıtların 
duyarlılığında azalma saptanmıştır. 
 
Sonuç: Bu bulgular, perinatal dönemde maruz kalınan 
HFD’nin otonomik sinyalizasyon üzerine olan etkilerinin 
erkek sıçanlarda uzun dönemde geri döndüğünü, dişi 
sıçanlarda ise sempatik tonus artışının kalıcı olduğunu 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Kalp Hızı Değişkenliği, 
Sempatik Tonus, Yüksek Yağlı Diyet. 
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Angiotensin IV’ün Diyabetik Sıçanlarda Öğrenme-Bellek 
ve Hipokampal Oksidatif Stres Üzerine Etkisi 

Aysu Kılıç1, Savaş Üstünova1, Birsen Elibol2, Huri Bulut3, 
İsmail Meral1, Emine Gülderen Şahin4 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji 
Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Angiotensin II’nin metabolize olması 
sonucu ortaya çıkan angiotensin IV molekülü ve reseptörleri, 
beyin renin–angiotensin sisteminde önde gelen 
moleküllerdendir ve kognitif fonksiyonların düzenlenmesi 
ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada streptozotosin ile 
deneysel diyabet modeli oluşturulan sıçanlarda angiotensin 
IV’ün kognitif fonksiyonlar ve oksidatif stres üzerinde etkisi 
araştırıldı. 
Yöntemler: Çalışmada 3 aylık, 250-300 g, 32 adet erkek 
Wistar albino sıçan kullanıldı. Kontrol (K), diyabet (D), 
yalnızca angiotensin IV (Ang IV) (5 µg/kg, sc, 21 gün) 
uygulaması yapılan ve diyabet ile birlikte angiotensin IV 
(D+Ang IV) uygulaması yapılan gruplar oluşturuldu. 
Diyabet, Streptozotosin’in (60 mg/kg) intraperitonal (ip) 
olarak uygulanması ile oluşturuldu ve tüm grupların belirli 
aralıklarla kan glikoz ölçümleri yapıldı. 21. günün sonunda 
sıçanlara öğrenme ve bellek düzeyini belirlemek için Morris 
su labirenti testi uygulandı. Deney sonunda hipokampuslar 
biyokimyasal analizler için ayrıldı. İstatistiksel analizler 
Instat İstatistiksel Paket Programı ile p<0.05 anlamlılık 
seviyesinde incelendi. Gruplar arası karşılaştırmalar One-
Way ANOVA veya Kruskal Wallis testi ile incelendi. 
Gruplar arası post-hoc karşılaştırmalar Bonferroni ve Dunn 
testi ile yapıldı. 
Bulgular: Morris su labirenti testinde D grubunun K 
grubuna oranla platform bölgesinde geçirdiği sürenin 
anlamlı derecede düşük (p<0,05), Ang IV grubunun ise D 
grubuna göre anlamlı olarak yüksek (p<0,001) olduğu 
belirlendi. D+Ang IV grubunda ise K grubuna göre anlamlı 
farklılık gözlenmedi. Süperoksit dismutaz, glutatyon 
peroksidaz ve malondialdehit düzeylerinin D grubunda, K 
grubuna kıyasla anlamlı olarak arttığı (p<0,01), Ang IV 
grubunda ise D grubuna göre anlamlı (p<0,001) olarak 
azaldığı belirlendi. Davranışla paralel olarak beyin kaynaklı 
nörotrofik faktör düzeyinin, D grubunda K grubuna göre 
anlamlı derecede (p<0,01) düşük, Ang IV ve D+Ang IV 
gruplarında ise D grubuna kıyasla anlamlı derecede artmış 
(p<0,001, p<0,05) olduğu belirlendi.  
Sonuç: Angiotensin IV’ün ekzojen uygulanmasının 
diyabetik sıçanlarda bozulan mekânsal öğrenme ve bellek ile 
hipokampal oksidatif strese karşı olumlu etkisinin olduğu 
ileri sürülmüştür. 
Bu proje İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Hipokampus, 
Angiotensin IV, Kognitif Fonksiyonlar, Oksidatif Hasar 
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N-(p-amilsinamoil) Antranilik Asit, Sıçanlarda 
İntraserebroventriküler Streptozotosin ile İndüklenen 
Hafıza Bozukluğunda, Memantinin Tedavi Edici Etkisini 
Zayıflatmaktadır 

Mehmet Göl, Şeniz Demiryürek, Davut Sinan Kaplan, 
Ahmet Saracaloğlu, Mustafa Örkmez, Abdullah Tuncay 
Demiryürek 
Gaziantep Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 

Giriş ve Amaç: Alzheimer Hastalığı (AH), demans 
vakalarının büyük çoğunluğunun sebebi olan nörodejeneratif 
bir hastalıktır. Günümüzde kullanılan ilaçlar AH'nin 
ilerleyişini durduracak yetkinlikte değildir. Dolayısıyla, yeni 
ve daha güçlü ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır. N–(p–
amilsinamoil) antranilik asit (ACA), seçici olmayan ve 
Ca+2'a geçirgen bir katyon kanalı olan transient reseptör 
potansiyeli melastatin–2 (TRPM2) kanalı antagonistidir. 
Oksidatif stres AH patogenezi için önemli bir etiyolojik 
etkendir. Hücresel stres iskemiye ve TRPM2 kanallarının 
açılmasına sebep olarak hücre içi Ca+2 birikimine yol 
açmaktadır. ACA'nın AH'ye bağlı gelişen hafıza bozukluğu 
üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada amaç, ACA 
tedavisi ile oksidatif stresi azaltılması ve mekânsal hafıza 
yetisinde bir iyileşmenin sağlanmasıdır.  
 
Yöntemler: Çalışmaya dahil edilmiş 60 Wistar sıçan, 
rastgele şu şekilde çalışma gruplarına bölünmüştür: (1) 
kontrol, (2) kontrol–opere, (3) intraserebroventriküler (ICV) 
STZ, (4) ICV–STZ + memantin (5 mg/kg ip), (5) ICV–STZ 
+ ACA (25 mg/kg ip) ve (6) ICV–STZ + memantin + ACA.  
 
Bulgular: Morris su tankı deneylerinde sadece memantin (5 
mg/kg) terapötik etkinlik gösterdi. Hipokampal dokuların 
western blot analizlerinde, 3. grupta TRPM2 protein 
ekspresyonunun anlamlı bir şekilde azaldığı görüldü 
(p<0.001). ACA, memantin ve memantin + ACA tedavileri, 
TRPM2 protein ekspresyonunda normal düzeylere doğru 
anlamlı bir artışa sebep olmuşlardır (p<0.05, p<0.01, 
p<0.01).  
 
Sonuç: Sıçanlarda ICV–STZ ile oluşturulan mekânsal hafıza 
bozukluğunda, TRPM2 protein ekspresyonunun azaldığı, 
ACA, memantine ve ACA + memantin tedavilerini takiben 
ekspresyonun yeniden arttığı çalışmamızda ilk defa ortaya 
konulmuştur. Ancak ACA, mekânsal hafızada bir iyileşme 
değil, tersine, bir kötüleşmeye sebep olmuştur. 
Gaziantep Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu Karar No: 
2017/32. 
 
Anahtar Kelimeler: Memantin, N–(p–amlsinamoil) 
Antranilik Asit, TRPM2 
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Nörokinin 3 Reseptörünün Sıçan Deneysel Alzheimer 
Modelinde Kognitif Davranışlar ve Katekolaminerjik 
Sistem Üzerine Etkisi 

Raviye Özen Koca, Hatice Solak, Zulfikare Işık Solak 
Görmüş, Selim Kutlu 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

Giriş ve Amaç: Alzheimer hastalığı (AH) yaşlanan nüfusun 
artmasıyla ciddi sağlık sorunu haline gelen, progresif ve geri 
dönüşümsüz seyreden demansın formu olarak kabul edilir. 
Genellikle yakın bellekteki hasarla başlayan, günlük yaşam 
aktivitelerinin kaybına kadar ilerleyen kognitif bozuklukla 
karakterizedir. AH’de katekolaminerjik sistemlerin yaygın 
etkilendiği bilinmektedir. Nörokinin B (NKB), taşikininler 
ailesine ait bir hormondur. NKB’nin reseptörü olan 
nörokinin 3 reseptörü (NK3R) öğrenme ve bellek ile ilgili 
süreçlerde rol alır. NK3R aktivasyonunun asetilkolin, 
dopamin (DA) ve noradrenalin (NA) gibi birçok 
nörotransmitterin serbestlenmesini kolaylaştırdığı 
bilinmektedir. Bu proje ile AH’de,NK3R agonizminin 
kognitif fonksiyonlardaki rolü ile katekolaminerjik sistem 
üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntemler: Deney Hayvanları Etik Kurulu izni alındıktan 
sonra 50 adet yetişkin erkek Wistar albino sıçan 
kullanılmıştır. Sıçanlar:1)Kontrol grubu, 2)AH grubu, 
3)Kontrol+NK3R agonisti grubu, 4)AH+NK3R agonisti 
grubu, 5)AH+NK3R agonisti+antagonisti gruplarına 
ayrılmıştır. İntraserebroventriküler olarak amiloid beta 1-42 
uygulanarak deneysel Alzheimer modeli oluşturulmuştur. 
NK3R agonisti ve antagonisti enjeksiyonlarını takiben 
öğrenme ve bellek değerlendirmesi için Morris su labirenti 
(MWM) testi uygulanmıştır. Deneyin sonunda hayvanlar 
dekapite edilerek beyin sapı dokuları toplanmıştır. 
Dokulardan HPLC yöntemi ile katekolamin analizi 
yapılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizleri SAS 
University Edition 9.4 programı ile gerçekleştirildi. 
 
Bulgular: MWM’nin test aşamasında katedilen mesafe 
karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulundu (p<0.05). Tüm gruplar arasında 
katettiği mesafe en fazla olan AH grubu oldu. AHS 
grubunun katettiği mesafe AHSO, KS gruplarına göre 
anlamlıydı (p<0.05). NA konsantrasyonunda gruplar 
arasında anlamlı fark görülmedi (p>0.05). Fakat NA, AH 
grubunda diğer gruplara göre daha azdı. AHS grubunda AH 
grubuna göre artmış olarak bulundu. DA, gruplar arasında 
anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.0001). DA 
konsantrasyonu AH grubunda diğer gruplara göre daha 
düşüktü. AHS grubunda DA seviyesi artmış olarak gözlendi.  
Sonuç: AH grubunda bozulan öğrenme ve bellek 
parametreleri NK3R agonizmi ile düzeltilmiştir. NK3R 
aktivasyonu ile beyin sapında NA ve DA seviyeleri 
artmıştır.NK3R’nin öğrenme üzerine olan olumlu etkilerinin 
katekolamin aracılı olması muhtemeldir.AH’de NK3R’nin 
öğrenme ve bellek üzerine etki mekanizmasını açıklığa 
kavuşturmak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Nörokinin 3, Alzheimer, Davranış 
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Sıçanlarda Uyanıklık Döneminde Hipokampal Replay’in 
Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi 

Samed Özer, Ece Şengün Filiz, İpek Şapçı, Ece Albayrak, 
Dilan Acar, Güldal Güleç Süyen 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Hipokampus uzun süreli belleğin 
oluşmasında görev almaktadır. Yavaş-dalga uykusu 
sırasında; uyanıkken yaşanan deneyimler, hipokampusta 
reaktive olurlar. Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda uyanıklık 
sırasında hipokampal replay indüklenmesinin öğrenme 
süreci ve bellek üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. 
 
Yöntemler: Çalışmada 300-350 g ağırlığında Spraque 
Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Gruplar, kontrol grubu 
(n=12), sesle eşlenmiş yüzme grubu (SEY; n=12) ve sesle 
eşlenmiş yüzme + replay grubu (SEYR; n=12) olmak üzere 
planlandı. Öğrenme ve belleğin değerlendirilmesinde Morris 
su tankı testi kullanıldı. Kontrol grubu sıçanlara dört günlük 
öğrenme denemelerini (acqusition trial) takiben 5. ve 10. 
günlerde probe trial uygulandı. SEY grubu sıçanlara 
eğitimleri süresince 5-10 kHz frekans aralığında, 50-80 dB 
aralığında iniş ve çıkışları olan bir ses dinletildi. SEYR 
grubu sıçanlara eğitimleri süresince ses dinletilmesinin 
yanısıra uyanıklık dönemlerinde günde iki kez 4x90 sn. 
süreyle dinletilerek replay tetiklendi. Son iki gruptaki 
sıçanlar beşinci gün probe deneme uygulamasından sonra 
rasgele iki alt gruba ayrıldı. Birinci alt gruba 5 -10. günler 
arasında uyanıklık dönemlerinde günde iki kez 4x90 sn sn. 
süreyle ses dinletildi ve 10. gün probe denemede ısrarlı 
reaktivasyonun bellekte etkisi olup olmadığı araştırıldı. 
İkinci alt gruba ise ses dinletilmedi ve 10. gün probe deneme 
uygulandı. İstatistiksel analizde tek yönlü ANOVA testi 
kullanıldı. 
 
Bulgular: Tüm gruplarda dördüncü günde kaçış 
platformunu bulma süresi birinci güne göre anlamlı olarak 
kısaldı (p<0,001). Hem SEY grubunda ve hem de SEYR 
grubunda, ikinci günde platformu bulma süresi kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak kısaydı (p<0,05). İlerleyen 
günlerde bu fark ortadan kalktı. Beşinci günde uygulanan 
probe denemede SEYR grubunda hedef kadranda geçirilen 
süre kontrol grubuna göre anlamlı olarak uzadı (p<0,05). 10. 
günde yapılan probe denemede elde edilen sonuçlar beşinci 
güne göre bir farklılık göstermedi. 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları öğrenme sırasında dinletilen 
sesin öğrenme sürecini hızlandırdığını ve replay 
indüklenmesinin bellek performansını artırdığını 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Bellek, Replay, Hipokampüs 
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Metotreksatın Neden Olduğu Beyin ve Hipokampal 
Hasara Karşı Astaksantinin Nöroprotektif ve 
Antioksidan Rolü 

Rahime Aslankoç1, Özlem Özmen2 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 
Patoloji AD, Burdur 

Giriş ve Amaç: Metotreksat (MTX) bazı kanser türlerinin 
tedavisinde yaygın olarak kullanılan kematerapötik bir 
ajandır. Kemoterapötik ajanların farklı organlar üzerinde 
toksik etkileri olabilir. Çalışmada, MTX ’ın neden olduğu 
beyin korteksi ve hipokampal hasara karşı astaksantin 
(AST)’in nöroprotektif ve antioksidan etkilerini araştırmayı 
amaçladık.  
 
Yöntemler: Etik onay alındıktan sonra (12.12.2018/475), 24 
adet Wistar Albino dişi sıçan rastgele 3 gruba ayrıldı; Grup I 
(kontrol), Grup II (çalışma grubu - 20 mg/kg MTX, i.p, tek 
doz, 2. gün), Grup III (tedavi grubu – MTX+AST, 20 mg/kg 
MTX, i.p, tek doz, 2. gün + 100 mg/kg AST, oral, 7 gün). 
Sıçanlar son AST uygulamasından sonra anestezi altında 
sakrifiye edildi. Beyin ve hipokampüs doku örnekleri 
biyokimyasal, patolojik ve immünohistokimyasal analizler 
için toplandı. Total antioksidan kapasite (TAS) ve total 
oksidan kapasite (TOS) beyin korteksinde ve hipokampüste 
incelendi. Histopatolojik olarak hiperemi, dejeneratif 
değişiklikler ve ödem değerlendirildi. Ayrıca, iNOS, kaspaz-
3, G-CSF, growth regulated oncogene (GRO), myelin basic 
protein (MBP) immün reaksiyonları incelendi. Verilerin 
analizinde One-Way ANOVA ve post-hoc Tukey testi 
uygulandı. p <0.05 anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: MTX, hipokampüs ve beyin korteksinde TOS 
seviyesini arttırırken (p=0.001), TAS seviyesini azalttı. AST 
tedavisi, bu değerlerin kontrol grubuna yaklaşmasını sağladı. 
Histopatolojik incelemede, MTX grubundaki bazı hücrelerde 
belirgin hiperemi ve dejenerasyon tespit edildi. Ayrıca, 
beyinde ödem gözlendi. AST, bu bulgularda iyileşme 
sağladı. MTX grubunda, beyin ve hipokampüs doku 
örneklerinde MBP ekspresyonu azalırken kaspaz-3, iNOS, 
GCSF ve GRO immün reaksiyonları arttı (p<0.001). AST 
tedavisi beyin ve hipokampüsdeki MTX kaynaklı 
reaksiyonları tersine çevirdi (p<0.001).  
Sonuç: Mevcut çalışma sonuçları, MTX’in hem beyin 
korteksi hem de hipokampüs hücrelerinde hasar 
oluşturduğunu gösterdi. Ancak, AST biyokimyasal ve 
patolojik bulguları iyileştirdi. 
 
Anahtar Kelimeler: Metotreksat, Astaksantin, Beyin, 
Hipokampüs, Nörodejenerasyon 
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Aralıklı ve Sürekli Hipoksiye Maruz Bırakılan 
Sıçanlarda Solunumsal Uzun Süreli Fasilitasyonun 
Araştırılması ve Beyin Sapı ve Omurilik Üzerindeki 
Etkilerinin Karşılaştırılması 
 
Kemal Erdem Başaran1, Fatih Kağan Yavuz2, Zhenxing Fu3, 
Sami Aydoğan1, Frank Ludwig Powell3 
1Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Araştırma 
Merkezi, Kayseri 
3Kalifornia Üniversitesi San Diego, Fizyoloji Bölümü, San 
Diego, ABD 
 
Giriş ve Amaç: Aralıklı hipoksi(AH), ventilatuar motor 
çıktı cevabın genliğinde kalıcı bir artış olarak bilinen uzun 
süreli fasilitasyon (LTF) oluşumuna ve kronik sürekli 
hipoksi (KSH) ise hipoksik ventilatuar cevaptaki artışa bağlı 
olarak ventilasyonun hipoksiye aklimatizasyonu (VAH) 
oluşumuyla ventilatuar nöral plastisiteye sebep olmaktadır. 
LTF oluşumuna neden olan yolaklar serotonin (5-HT2A) ve 
adenozin (A2A) reseptör aktivasyonuna bağımlı 
metabotropik reseptörlerini (Gq ve Gs) aktive eder. LTF 
oluşumu temel olarak serotonin bağımlı olsa da hipoksinin 
şiddetinin ve/veya süresinin artması sonucu adenozin 
bağımlı yolağın serotonin yolağını baskıladığı 
düşünülmektedir. Çalışmamızda akut aralıklı izokapnik 
hipoksinin (AAIH) indüklediği ventilatuar LTF (vLTF) 
oluşumuna neden olan A2A reseptör aktivasyonunun VAH 
oluşumunda asıl rolü oynadığı hipotez olarak sunulmuştur. 
Yöntemler: Çalışmada üç deney grubu kullanıldı. 
Normoksik grubu (n=10;FIO2=0.21) normoksik ortamda 
tutuldu. 5 kez 5’er dakika FIO2=0.10 ve FICO2=0.04 gaz 
fraksiyonlarında hiperkapnik hipoksik nöbetler arasına 4 kez 
5’er dakika normoksik gaz fraksiyonu uygulanarak AAİH 
(n=11) modeli oluşturuldu. Bütün vücut pletismografisi 
(WBP) kullanılarak V, fR ve TV ölçümleri yapıldı. KSH 
grubu (n=10;FIO2= 0.10) ise bir hafta boyunca hipobarik 
hipoksik ortama maruz bırakıldı. Doku perfüzyonu yapılan 
sıçanların spinal kord (frenik sinir) ve beyin sapı(NTS) 
dokuları çıkarıldı ve 30μ transvers kesitler alındı. 5-HT2A, 
A2A reseptörleri ve BDNF pERK ve pAkt proteinlerinin 
etiketlenmesi immünofloresan boyama yöntemiyle yapıldı. 
İstatiksel analizi yapılan WBP ölçümleri ve immünreaktivite 
değerleri için p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Çalışmada LTF’ye neden olan sinyal yolakları ve 
yolaklar arasındaki etkileşimlerin VAH oluşumu için 
araştırılmıştır. Bulunan sonuçlara göre orta şiddetli AAİH 
sonrasında aktive olan Gq yolağı NTS ve frenik motor 
nöronlar üzerinde LTF oluşumuna neden oldu fakat WBP 
ölçümlerine göre vLTF oluşumuna neden olan bir kanıt 
bulunamadı. VAH oluşumu A2AR aktivasyonuna bağlı 
plastisite oluşumu ile benzerlik gösterdi.  
Sonuç: Solunumun da dahil olduğu diğer sistemler 
içerisinde tanımlanmış çapraz cevaplı inhibisyon 
mekanizmaları üzerinden birbirine müdahele eden Gs ve Gq 
proteinlerine özgü olan bu etkileşimleri anlamak, duysal ve 
motor nöronlarda gerçekleşen nöral plastisite oluşum 
mekanizmalarını açıklamaya katkı sağlayacağı 
düşülmektedir. Anahtar Kelimeler: Adenozin, Hipoksi, 
Serotonin, Uzun Süreli Fasilitasyon, Ventilasyon 
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İskelet Kası Hipertrofisinde mTOR Yolağı 
Substratlarının Kas Kütlesi ve Kuvvet Artışı Üzerindeki 
Rollerinin Araştırılması 

Tülin Altınoluk1, Sema Arslan2, Ekin Kuntsal Dertsiz3, Betül 
Karademir2, Serap Şirvancı3, Alper Yıldırım1 
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Giriş-Amaç: İskelet kasında protein sentezi ve hipertrofinin 
rapamisin memeli hedefi (mTOR) yolağı vasıtasıyla 
sağlandığı gösterilmiştir ancak, son yapılan çalışmalarda 
mTOR’un substratlarının rapamisine olan duyarlılığındaki 
farklılıklar nedeniyle kas hipertrofisindeki rollerinin de 
değişkenlik gösterebileceği bildirilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı mTOR’un rapamisine duyarlı olan ve olmayan 
komponentlerinin, egzersiz ile indüklenen kas hipertrofisi 
sırasında kas kütlesi artışı ve kuvvet üretimi üzerindeki 
rollerini araştırmaktır. 
Yöntemler: Erişkin erkek Sprague-Dawley sıçanlar (n=24) 
randomize olarak egzersiz grubu (E), rapamisin grubu (R), 
egzersiz+rapamisin grubu (E+R) olarak üçe ayrıldı. İskelet 
kası hipertrofisi oluşturmak amacıyla merdiven tırmanma 
modeli kullanılarak kronik direnç egzersizi (haftada 3 gün/8 
hafta) yaptırıldı. mTOR inhibitörü rapamisin (1,5 mg/kg) 
veya taşıyıcısı 8 hafta boyunca haftada 3 gün intraperitoneal 
enjeksiyonla uygulandı. Haftalık kas kuvveti kaydedildi. 
Gastroknemius kas kütleleri tartıldı ve enine kesit alanı 
Hematoksilen-Eozin boyamasıyla belirlendi. mTOR 
yolağının substratlarından Akt ve S6K1 fosforile düzeyleri 
(western-blot) ölçüldü. Verilerin analizi için tek veya çift 
yönlü ANOVA yapıldıktan sonra Tukey-Kramer çoklu 
karşılaştırma testi kullanıldı.  
Bulgular: Rapamisin alan gruplarda kas kütlesi ve enine 
kesit alanı egzersiz grubuna göre azaldı (p<0,05); rapamisin 
tedavisiyle birlikte direnç egzersizi uygulandığında ise kas 
kütlesi ve enine kesit alanı değerleri arttı (p<0,05). Egzersiz 
programı sonunda, Egzersiz ve E+R gruplarının her ikisinde 
de kas kuvveti arttı (p<0,05). Gruplar arasında fosforile 
S6K1 ekspresyon düzeyleri farklı bulunmadı. Fosforile Akt 
ekspresyonu düzeyi Egzersiz ve Rapamisin gruplarıyla 
karşılaştırıldığında en fazla E+R grubunda azaldı (p<0,05). 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, direnç egzersizi ile 
indüklenen iskelet kası hipertrofisi sırasında rapamisine 
duyarlı mTOR yolağının kas kütlesi artışını düzenlediğini; 
rapamisine duyarlı olmayan mTOR yolağının ise kas 
kuvvetinin sağlanması için gerekli olabileceğini gösterdi. 
İskelet kası patolojilerindeki temel problemin kas kuvvetinde 
azalma olması dolayısıyla, kas kütlesi artışının yanında 
kuvvet üretimini düzenleyen mekanizmaların da daha iyi 
anlaşılması gerekmektedir. Marmara Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi tarafından (BAPKO-proje: SAG-
C-YLP-080818-0480) desteklenmiştir. Marmara Üniversitesi 
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır 
(08.01.2018, Ref.No: 02.2018 MAR). Anahtar Kelimeler: 
Direnç Egzersizi, Hipertrofi, mTOR, Rapamisin 
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Adenozin 2A Reseptör Agonist ve Antagonist 
Uygulamasının Hipoksik Ventilatuar Cevap Üzerine 
Etkisi 

Seher Berna Kırdök Tanşu, Hatice Tanrıverdi, Halime Büşra 
Bağlıtaş, Fatih Yavuz, Kemal Erdem Başaran 
Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

Giriş ve Amaç: Hipoksik uyarının yoğunluk ve şiddetine 
bağlı olarak hipoksik ventilatuar cevaptaki (HVR) 
değişiklikler artan nörotransmitter salınımı gibi geçici 
sinaptik aktiviteyi değiştiren kısa zamanlı etkilerle 
sonuçlanarak nöroplastisiteye örnek olarak gösterilmiştir. 
Hipoksinin şiddetinin artması ve/veya sürekliliği merkezi 
sinir sistemi (MSS) nöronlarından adenozin salınımını 
arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada hipoksi ile adenozin 
miktarının artmasına bağlı adenozin 2A reseptör (A2AR) 
aktivasyonu/inhibisyonunun etkilerinin HVR üzerine etkisi 
gösterilmek amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Çalışmamızda dört grup olup her bir grupta 12 
adet spraque dawley cinsi, erkek 250-300 gr ağırlığında 
sıçan kullanıldı. Her grup bir hafta boyunca normoksik (%21 
O2) ortamda tutuldu. Kontrol grubu (Sham_CON) hariç 
dimetil sülfoksit (DMSO; Sham_DMSO) grubu, adenozin 
2A reseptör agonisti (CGS21680; Sham_AG) ve adenozin 
2A reseptör antagonisti (MSX-3; Sham_ANT) gruplarına 
günlük 1mg/kg ilaç uygulaması yapıldı. Bir hafta sonunda 
HVR değişimini göstermek için oluşturulan protokolde 
ventilasyon (V),solunum frekansı (f) ve tidal volüm (TV) 
ölçümleri bütün vücut pletismografisi (WBP) ile ölçüldü. V, 
f ve TV parametreleri analiz edilerek istatiksel analiz için 
p<0.05 anlamlılık düzeyi kabul edildi. 
Bulgular: WBP ölçüm sonuçlarına göre Sham_AG grubu 
HVR ölçümünde V, f ve TV değerleri diğer gruplara göre 
anlamlı olarak artmış bulundu. HVR sonrası 
reoksijenizasyon tekrar sağlandığında ise gruplar arasında 
V,f ve TV değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı.  
Sonuç: Bu çalışma ile respiratuar merkezlerdeki plastisite 
oluşumu için gerekli olduğu düşünülen adenozin salınımının 
rolünü belirlemeyi amaçladık. A2AR agonist uygulaması ile 
kısa süreli sürekli hipoksiye maruz kalınması adenozin 
salınımı arttırmıştır. Devam eden bu çalışma ile plastisite 
oluşumunda adenozin salınımının kronik sürekli hipoksi 
(KSH) boyunca oluşan ventilasyonun hipoksiye 
aklimatizasyonu (VAH) mekanizmasının korunmasında ve 
VAH oluşumu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. 
 
Anahtar Kelimeler: Adenozin, Hipoksik Ventilatuar 
Cevap, Nöroplastisite 
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Tip I Kollajenaz ile Deneysel Aşil Tendinopati 
Oluşturulan Sıçanlarda Omega 3'ün (DHA) Etkinliğinin 
Histopatolojik ve Biyomekanik Olarak Araştırılması 

Köksal Gündoğdu1, Şeymanur Yılmaz Taşcı2, Gülşah 
Gündoğdu3, Kübra Asena Terim Kapakin4, Fatma 
Demirkaya Miloğlu5, Yaşar Totik6 
1Denizli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak., Fizyoloji Anabilim Dalı 
4Atatürk Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Veteriner 
Patolojisi Anabilim Dalı 
5Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya 
Anabilim Dalı 
6Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine 
Mühendisliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Aşil tendonu, insan vücudundaki en ağır 
yük taşıma kapasitesine sahip en güçlü tendonu olmasına 
rağmen en sık travmaya uğrayan ve rüptüre olan tendondur. 
Aşil tendinopatisi (AT), daha çok atletlerde karşılaşılan bir 
patolojidir. Dokosa hekzanoik asidinin (DHA, Omega 3) 
anti-inflamatuar, anti-nosiseptif ve analjezik etkileri 
bilinmekte olup özellikle kollajen sentezini arttırdığı 
vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, AT modeli oluşturulmuş 
sıçanlarda DHA’nın histopatolojik ve biyomekanik olarak 
etkinliğinin belirlenmesi ve kollajen ile karşılaştırılması 
amaçlanmaktadır.  
Yöntemler: Çalışma, Atatürk Üniversitesi Deney 
Hayvanları Yerel Etik Kurulu tarafından onaylandı. Tip I 
kollajenaz enziminin sol peritendinöz alana uygulanması ile 
sıçanların sol bacaklarında AT modeli oluşturuldu ve 
rastgele 4 gruba ayrıldı (1. Grup: hastalıklı kontrol, 2 Grup: 
DHA (150mg/kg), 3.Grup: DHA (300mg/kg) ve 4. Grup: 
kollajen (7.2mg/kg)) ve 8 hafta boyunca oral tedavi 
uygulandı. Birinci grup sıçanların sağ tendonları sağlıklı 
kontrol grubu olarak kullanıldı. Deney sonunda sıçanlar 
genel anestezi altında dekapitasyon ile sakrifiye edildi ve 
sıçanların aşil tendonları (kalkeneus kemikleriyle birlikte) 
histopatolojik ve biyomekanik inceleme için çıkarıldı.  
Bulgular: Biyomekanik olarak, tam rüptür olduğu güç ve 
tendona kalıcı hasar veren maksimum güç değerlerinin 
sağlıklı kontrol grubuna göre 1. Grupta istatiksel olarak 
düşdüğü (p<0.05) 2., 3. ve 4. Grupta ise yükseldiği gözlendi. 
Histopatolojik olarak, sağlıklı kontrol grubunda herhangi bir 
lezyon gözlenmez iken 1. Grupta tendonun normal yapısının 
bozulduğu, tendon hücrelerinin dejenere olduğu ve bu 
bölgede yer yer yangı hücrelerinin eşlik ettiği tespit edildi. 
2., 3. ve 4. gruplarda dejenerasyonda azalma ve yoğun bir 
bağ doku hücre (fibrosit ve fibroblastlar) proliferasyonu ile 
birlikte yeni kapiller damar oluşumları dikkati çekti. Sonuç: 
DHA'nın AT tedavisinde histopatolojik olarak fibroblastların 
oluşumunu ve kollajen sentezini, biyomekanik olarak 
tendonun elastikiyetini ve kopma kuvvetini artırdığı 
belirlendi. Bu bağlamda, DHA'nın AT tedavisinde rahatlıkla 
kullanılabilecek alternatif bir bileşik olabileceği sonucuna 
varıldı. (Atatürk Üniv. BAP proje No: THD-2019-7060). 
Anahtar Kelimeler: Omega 3, Kollajen, Aşil Tendinopati. 
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Yaşlı Sıçanlarda Ilımlı Yüzme Egzersizinin Öğrenme-
Bellek Üzerine Etkisi ve Sirtuin-1’in Rolünün 
Araştırılması 

Ülker Tunca1, Mustafa Saygın1, Rahime Aslankoç1, Özlem 
Özmen2, Arzu Yalçın1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Isparta 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, 
Patoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Yaşlanma ile bağlantılı gen ifadelerin 
düzenlenmesinde önemli protein ailesinden biri olan Sirtuin-
1(SIRT1)'in yaşlanmada fiziksel egzersizin hipokampüsdeki 
uzun dönem güçlendirme (LTP) işleminin elzem proteini 
Siklik AMP-Cevap Elemanı Bağlayıcı Protein (CREB) ve 
nöron yaşamı, büyümesi, sinaps stabilizasyonunda önemli 
Beyin-Türevli Nörotrofik Faktör (BDNF) üzerindeki etkisini 
araştırıldı. 
 
Yöntemler: Çalışmada 32 adet erkek Sprague-Dawley (350-
500 gr) 11-12 aylık ve 15-16 aylık yaşlı sıçanlar 
kullanılmıştır. Çalışma dört gruptan ve her grupta 8’er adet 
sıçan olacak şekilde randomize olarak oluşturulmuştur. 
Gruplar; kontrol (K1/11-12 aylık), Egzersiz (E1/11-12 
aylık), Kontrol (K2/15-16 aylık), Egzersiz (E2/15-16 aylık) 
olmak üzere ayrılmıştır. 30 dk/gün, 5 gün/hafta 
yoğunluğunda eğitim periyodu 8 hafta sürecek tarzda ılımlı 
orta dereceli egzersiz şiddeti uygulandı. Hayvan 
sakrifikasyon edilmeden 5 gün önce Morris Su Labirent 
testine tabi tutuldu. Sakrifikasyon sonrası hipokampüs 
histolojik analiz için çıkartıldı. Her bir zaman içinde 
incelenen özelliklerin gruplara göre karşılaştırılmasında tek 
faktörlü varyans analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık 
değeri p<0.05 anlamlı olarak alındı. 
 
Bulgular: Platform bulma parametresinde zamana göre 
istatiksel olarak gruplar arasında fark yoktu. Platform 
zonuna giriş parametresinde E1 ile E2 arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark vardı ve giriş sayısı arttı (p=0,026). 
Hipokampus dokusunda E1, K1 grubuna göre SIRT1, 
BNDF, CREB immunoreaksiyonlarının her birinin arttığı 
ortaya konuldu (p=0,001). E2, K2 grubuna göre ise CREB 
ve BDNF immunoreaksiyonlarının her birinin arttığı ortaya 
konuldu (p=0,001). 
 
Sonuç: SIRT1’in BDNF'yi onunda CREB'i etkinleştirip 
nöroplastisiteyi aktive eden bir sinyal yolağı olduğunu 
öngörmekteyiz. Ilımlı egzersizin yaşlı sıçanlardaki 
plastisiteye olan bu geliştirici etkisi için alternatif bir yolak 
olarak SIRT1 ile aktive edilen bu yolağın yaşlılıkta meydana 
gelen demans için yeni bir terapötik hedef olabileceğini 
düşünmekteyiz. 
Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 2018-
6710’no’lu projesi ile desteklenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: BDNF, CREB, LTP, Öğrenme-Bellek, 
SIRT1 
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Deneysel Hipertansiyon Modelinin Fizyopatolojisinde 
Asprosinin Rolünün Araştırılması 

Nilay Tot1, Sevval Simsek1, Seyma Tastekin1, Nihayet 
Kandemir2, Muhammed Ali Aydin2, Nurettin Aydogdu2 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Edirne 

Giriş ve Amaç: Hipertansiyon en yaygın kalp-damar 
hastalıklarından biridir ve %95'inden fazlasının nedeni 
bilinmemektedir. Asprosin beyaz yağ dokudan salgılanan 
yeni bir hormondur. Glukoz metabolizması üzerindeki 
etkileri nedeniyle obezite ve kalp damar hastalıkları ile 
ilişkili olabileceği bildirilmektedir. Çalışmamızda asprosinin 
deneysel hipertansiyon modelinde kan basıncı ve böbrek 
fonksiyonları ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. 
 
Yöntemler: Etik kurul kararı alındı. 260-310 gram 
ağırlığındaki 16 adet erkek Spraque Dawley sıçan Kontrol 
(K) ve Hipertansiyon (HT) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. HT 
grubunda 400 mg/L dozunda L-NAME 6 hafta süresince 
içme sularına katılarak verildi. Her hafta tail-cuff 
pletismografisi yöntemi ile kan basıncı ölçümü yapıldı. 6. 
haftanın sonunda sıçanların 24 saatlik idrarları toplandıktan 
sonra anestezi altında kan ve böbrekleri alınarak ötenazi 
uygulandı. İstatistiksel karşılaştırmalarda Mann-Whitney U 
testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: K grubuna göre HT grubunda sistolik, diyastolik 
ve ortalama kan basıncı düzeylerinde 2. haftadan itibaren 
anlamlı bir yükselmenin olduğu tespit edildi (p<0.05). 
Serum üre, kreatinin, kalsiyum ve magnezyum düzeylerinin 
arttığı, serum asprosin düzeylerinin anlamlı olarak azaldığı 
saptandı (p<0.05). İdrar asprosin düzeylerindeki artış ile 
kreatinin klirensindeki azalma anlamlı olmamasına rağmen; 
fraksiyonel Na+, K+, Ca2+ ve Mg2+ atılımında anlamlı artış 
saptandı (p<0.05).  
Sonuç: Bulgularımız asprosinin böbrek glomerüler ve 
tübüler fonksiyon bozukluğu ile ilişkili olduğunu ve 
hipertansiyon patogenezinde rolü olabileceğini 
göstermektedir. Asprosinin hipertansiyon 
patofizyolojisindeki rolü ile glomerüler ve tübüler fonksiyon 
bozuklukları arasındaki ilişki hakkında daha kapsamlı 
araştırmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışma 
TÜBİTAK (1919B011800461) tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Asprosin, Böbrek, Hipertansiyon, 
Glomerüler Fonksiyon, Tübüler Fonksiyon 
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Adolesan Sıçanlarda Zengin Çevre ile Uyarılan Spasyal 
Bellek İyileşmesinde Hafıza İlişkili Bazı Medyatörlerin 
Hipokampusta Asimetrik Değişimi 

Zülal Kaptan1, Kadriye Akgün Dar2, Ayşegül Kapucu2, Huri 
Bulut3, Gülay Üzüm1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 
3Bezmialem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya 
Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Öğrenme/bellek fonksiyonu için kritik 
beyin bölgesi olan hipokampusta lateralizasyonun optimal 
fonksiyonla ilişkili olduğu ve sağ hipokampusun spasyal 
bellekte baskın olduğu bildirilmiştir. Ancak bellek için kritik 
medyatörlerin hipokampal asimetrisi açık değildir ve dış 
faktörlerin etkileri araştırılmamıştır. Bu çalışmada, zengin 
çevre (ZÇ)’nin sağ ve sol hipokampusta nörotrofik faktörlere 
(BDNF) ve oksidatif stres belirteçleri (sinyal molekülü 
olarak etki edebilecekleri önerilmektedir) üzerine etkisi 
araştırıldı.  
Yöntemler: Erkek adolesan sıçanlar iki gruba ayrıldı: 
Kontrol ve ZÇ (n=11/grup). ZÇ grubu kontrolden farklı 
olarak 1saat/gün zenginleştirilmiş kafeslere alındı. Dört hafta 
sonra spasyal bellek Morris su labirentinde test edildi. Sol-
sağ hipokampus ayrıldı. BDNF, lipid peroksidasyon ürünü-
malondialdehit (MDA), protein oksidasyon ürünü-protein 
karbonil (PCO) ve antioksidan enzim-süperoksit dismutaz 
(SOD) ELISA ile ölçüldü. Sonuçlar Two-Way ANOVA testi 
ile karşılaştırıldı. 
Bulgular: ZÇ spasyal belleği iyileştirdi (p<0,05). Kontrol 
grubu BDNF için sol>sağ asimetrisine sahipti (p<0,001). ZÇ 
grubunda sağ ve sol hipokampusta BDNF düzeyi, kontrol 
grubuna göre yüksekti (p<0,001) ve kontroller gibi sol>sağ 
asimetrisi (p<0,05) olmasına rağmen asimetri düzeyi 
kontrole göre düşüktü. Kontrol grubunda oksidatif stres 
belirteçleri için sağ-sol asimetrisi yoktu. ZÇ grubunda PCO 
ve SOD değerleri kontrolle benzerdi. İlginç olarak, ZÇ grubu 
sağ hipokampusunda MDA düzeyi kontrol grubunun sağ 
hipokampusuna göre yüksekti (p<0,01) ve sağ>sol asimetrisi 
görüldü (p<0,001). 
Sonuç: Bulgularımız, spasyal belleğin iyileşmesinde 
hipokampusun her iki yarısında (sol baskınlığı korunsa da), 
BDNF’nin sorumluluğunu düşündürmüştür. Orijinal 
bulgumuz olan spasyal bellek iyileşmesi ile sağ 
hipokampusta MDA'nın artmış olması, oksidatif stres 
ürünlerinin spasyal bellek oluşumunda sinyal molekülü rolü 
oynayabileceği önerisini desteklemektedir. Dahası bu etkinin 
sağ hipokampusta baskın olduğunu öneriyoruz. 
 
Anahtar Kelimeler: Zengin Çevre, Hipokampal Asimetri, 
Spasyal Hafıza, BDNF, Malondialdehit 
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Absans Epilepsili WAG/Rij Sıçanlarda Kortikal Nöron 
Uyarılabilirliği Üzerine Ginkgo biloba Bileşenleri ve 
Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Etkileri: İn Vitro 
Kalsiyum Görüntüleme Çalışması 

Metehan Akça1, Sadık Bay2, Gülsena Baydaş3, Neşe 
Altuncu4, Gürkan Öztürk5, Mehmet Yıldırım1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
2Rejenerative ve Restoratif Tıbbi Araştırmaları Merkezi 
(REMER), İstanbul Medipol Universitesi, İstanbul 
3istanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı ve 
Rejenerative ve Restoratif Tıbbi Araştırmaları Merkezi 
(REMER),İstanbul 
4istanbul Medipol Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim 
Dalı ve Rejenerative ve Restoratif Tıbbi Araştırmaları 
Merkezi (REMER), İstanbul 
5istanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Ana Bilim Dalıve Rejenerative ve Restoratif Tıbbi 
Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul 

Giriş ve Amaç: Ginkgo biloba ekstresinin (EGb 761) 
epileptik nöbetlere neden olduğunu gösteren klinik ve 
deneysel çalışmalar bulunmaktadır. Çok sayıda etken 
bileşene sahip olan EGb 761’in prokonvulsan etki 
mekanizmasının belirlenmesi, bu ilaca ilişkin klinik 
uygulamalar açısından önem arz etmektedir. Sunulan 
çalışmada genetik olarak absans epilepsili WAG/Rij 
sıçanların kortikal nöron kültüründe, kalsiyum görüntüleme 
tekniği kullanılarak EGb 761’in etken bileşenleri ve 
kalsiyum kanal blokerlerinin nöronal uyarılabilirlik 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Etik kurul izinleri alınan çalışmada postnatal 
WAG/Rij sıçanlardan (P1-P4) elde edilen kortikal nöron 
kültürü kullanıldı. Hücre içi kalsiyum seviyesinin tespiti 
Fluo-4 kalsiyum indikatör boyası kullanılarak konfokal 
mikroskopu altında gerçekleştirildi. Hücre uyarılabilirliği 30 
mM KCl kullanılarak indüklendi. Kültüre edilen hücrelere 
EGb 761’in etken maddeleri ginkgolid A, B, C ve bilobalid 
1, 10 ve 100 µM’lik konsantrasyonları uygulandı. EGb 
761’in en etkili bulunan bileşeni ile birlikte kalsiyum kanal 
blokerleri nikardipin (10 µM), mibefradil (10 µM) veya 
dantrolen (10 µM) uygulanarak kalsiyum değişiminden 
sorumlu iyon kanalı tespit edildi. Kalsiyum görüntüleme 
değerleri % olarak normalize edildikten sonra nisbi floresan 
değişimi (ΔF/F0) olarak ifade edildi. Deney grupları 
Kruskal-Wallis varyans analizi sonrası Mann-Whitney U 
testi kullanılarak karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak p<0,05 
anlamlı olarak kabul edildi.  
Bulgular: EGb 761 etken bileşenlerinden ginkgolid B’nin 
10 ve 100 µM’lik dozlarının hücre içi kalsiyum seviyesinde 
anlamlı bir artışa yol açtığı saptandı (p<0,001). Diğer 
taraftan ginkgolid B’ye bağlı hücre içi kalsiyum artışının 
kalsiyum kanal blokerleri nikardipin, mibefradil ve 
dantrolenin her üçü tarafından da engellendiği tespit edildi 
(p<0,001). 
Sonuç: EGb 761’in etken bileşenlerinden ginkgolid B’in 
absans epilepsili WAG/Rij sıçanların kortikal nöron 
uyarılabilirliğinde artışa yol açtığı görülmüştür. Ginkgolid 
B’ye bağlı nöronal uyarılabilirlik artışında, voltaj-kapılı T- 
ve L-tipi kalsiyum kanalları ile birlikte riyanodin 
reseptörlerinin de sorumlu olabileceği sonucuna varılmıştır. 
*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje 
No:115S348) 
 
Anahtar Kelimeler: Ginkgo biloba, WAG/Rij, Kalsiyum 
Görüntüleme, Absans Epilepsi, Nöronal Eksitabilite 
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Absans Epilepside 5-Hidroksitriptofan ve 7-
Nitroindazolün Rolü 

Sinem Tosun, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, 
Erdal Ağar 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 
Bilim Dalı, Samsun/Türkiye 

Giriş ve Amaç: Serotonerjik ve nitrik oksit sistemlerinin 
epilepsi gibi nörolojik hastalıklarda etkili olduğu 
bilinmektedir. Sunulan çalışmanın amacı serotonin öncülü 5-
Hidroksitriptofan (5-HTP) ile spesifik nöronal nitrik oksit 
sentaz inhibitörü 7-Nitroindazol (7-NI) etkileşiminin absans 
epilepsi üzerine olan etkisini araştırmaktır  
 
Yöntemler: Çalışmada 6-8 aylık 200-300 gr ağırlığında 
erkek WAG/Rij tipi sıçanlar kullanıldı. Deneyler kontrol 
grubu,5-HTP grubu (50 mg/kg ip), 7-NI grubu (40 mg/kg ip) 
ve 5-HTP+7NI gruplarından oluşmaktaydı. Her gün saat 
10'da 3 saat boyunca alınan bazal EKoG kayıtları ile ilaç 
uygulaması sonrasında alınan 3 saatlik EKoG kayıtları analiz 
edilerek istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bu çalışma için 
OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (OMU 
HADYEK) tarafından onay alındı. 
 
Bulgular: Bazal EKoG kayıtları ile kıyaslandığında, 5HTP 
(50mg/kg) diken dalga sayısını ve süresini anlamlı derecede 
arttırdı (p<0.05). 7-NI (40 mg/kg) ve 5-HTP+ 7-NI grupları 
kontrol grubuna göre diken dalga sayısı ve süresi açısından 
anlamlı değişiklik oluşturmadı (p>0.05).  
 
Sonuç: Sonuç olarak, 5-HTP WAG/Rij tipi sıçanlardaki 
epileptik aktiviteyi arttırmıştır ve 7NI bu etkiyi inhibe 
etmiştir. Bu etkideki antioksidan rolün biyokimyasal analiz 
metodları kullanılarak ileri çalışmalarla aydınlatılması 
gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: 5-HTP, 7-NI, Absans Epilepsi, 
WAG/Rij 
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Penisilin ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Eksenatid 
ve Kanabinoid Reseptör Etkileşiminin İncelenmesi 

Hassan Mohamed Jimale1, Ayşegül Yıldız2, Süleyman Emre 
Kocacan1, Mustafa Ayyıldız1, Aydın Him2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı kanabinoidler ile 
glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonisti olan eksenatidin 
etkileşiminin penisilinle oluşturulan akut epilepsi modelinde 
epileptiform aktiviteye etkisini araştırmaktır.  
 
Yöntemler: Etik kurul onayı alınan çalışmada 180-240 gr 
erkek Wistar sıçanlar 11 gruba ayrılarak (n=8) kullanıldı. 
Epilepsi nöbeti oluşturmak için intrakortikal penisilin G (500 
IU) enjeksiyonu uygulandı (Kontrol Grup). Eksenatidin 
etkili dozunu belirlemek için penisilinden 30 dk sonra 
intraserebroventriküler (i.s.v.) eksenatid (0,5, 1 ve 5 μg/kg) 
uygulandı. Diğer gruplara penisilin verildikten 30 dk sonra 
CB1 reseptör agonisti ACEA (7,5 μg/rat) veya CB1 reseptör 
antagonisti AM-251 (0,25 μg/rat); eksenatidin etkin dozu ile 
birlikte ACEA (7,5 μg/rat) veya AM-251 (0,25 μg/rat); 0,5 
μg/kg eksenatid (etkisiz doz) ile 2,5 μg/rat ACEA (etkisiz 
doz) birlikte; 1 μl dimetilsülfoksit (ACEA, AM-251, 
eksenatidin çözücüsü) i.s.v. olarak verildi. Ayrıca 2,5 μl 
serum fizyolojik (Penisilin çözücüsü) sol somatomotor 
korteks içine yalnız başına uygulandı. Üç saatlik 
elektrokortikografi kaydı alındı. Elde edilen veriler tek yönlü 
varyans analizi ile karşılaştırıldı.  
 
Bulgular: Eksenatidin 1 μg dozu etkin doz olarak bulundu 
ve 60-180. dakikalar arasında diken frekansını anlamlı 
olarak azalttı (p<0,05). ACEA (7,5 μg/rat) diken frekansını 
anlamlı bir şekilde azaltırken, AM-251 (0,25 μg/rat) ise 
arttırdı (p<0,05). Eksenatidin 1 μg/kg dozu ile ACEA (7,5 
μg/rat) birlikte verildiğinde de diken frekansı anlamlı bir 
şekilde azaldı (p<0,05) ancak bu etki her birinin etkisinden 
farklı değildi. Eksenatidin 1 μg dozu ile AM-251 ve 
eksenatidin etkisiz dozu ile ACEA’nın etkisiz dozu birlikte 
uygulandığında kontrol grubuna göre epileptiform aktivitede 
herhangi bir değişiklik olmadı.  
 
Sonuç: ACEA’nın eksenatidin etkisini potansiyelize 
etmemesi ve eksenatid ile ACEA’nın etkin olmayan 
dozlarının birlikte verilmesiyle epileptiform aktivitesinin 
frekansında bir değişiklik olmaması eksenatid ve 
kanabinoidlerin antiepileptik etkilerini farklı yolaklar 
üzerinden gerçekleştirdiklerini göstermiştir. 
Bu çalışma OMÜ BAP tarafından desteklenmiştir 
(PYO.TIP.1904.18.007). 
 
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, GLP-1, Eksenatid, Sıçan, 
Kanabinoid, Penisilin 
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Ruminasyon ve Dikkat Dağıtma Duygu Düzenleme 
Stratejilerinin Nöro-Bilişsel Perspektiften İncelenmesi 

Serap Aydin1, Nevin Solak2 
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD 
2TED Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 
Bölümü 

Giriş ve Amaç: ‘Duygu düzenleme’ terimi, insanların 
günlük yaşamlarında duygularını yönetebilme kabiliyetlerini 
tanımlar. Bu terim, duygu-biliş etkileşimlerinin bir alt tipi 
olarak değerlendirilebileceği için, duygu düzenleme 
stratejileri ile sinir sistemi fonksiyonları arasındaki bağıllık 
araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; nöro-kortikal 
spontan aktiviteler ile bireylerin duygularını yönetebilme 
becerilerini tarifleyen duygu regülarizasyon stratejileri 
arasında bir bağıllık olduğunu, gözler-kapalı ve gözler-açık 
durumda ölçülen EEG sinyallerinin temel bileşenleri 
cinsinden göstermektir. 
 
Yöntemler: 20-65 yaş aralığındaki 28 kadından, gözler-açık 
(5 dk) ve gözler-kapalı (5 dk) durumda toplanan 64-kanal 
yüzeyel EEG verileri, LEMON kısaltmasıyla tanıtılan ve 
erişime açık veri tabanından yüklenmiştir. 2sn süreli epoklar 
halinde analiz edilen EEG verilerinin Temel-Bileşenleri elde 
edilerek, kendine odaklı tekrarlı olumsuz duygusal duygu 
yönetim stratejisi (ruminasyon) ile dikkat dağıtma stratejisi 
skorları yüksek (her ikisi de yüksek) ve düşük olan (her ikisi 
de düşük) iki grup istatistiksel testlerle ve derin öğrenme 
sınıflandırma yöntemi ile kıyaslanmıştır. 
 
Bulgular: İki grup arasında hem gözler-kapalı hem gözler-
açık durumda, her EEG ölçüm lokasyonuna göre Temel 
Bileşenler cinsinden istatistiksel farklılıklar incelendiğinde; 
gözler-açık durumda, frontal (Fp2, F2, F6, FT8, AF8), 
central (C1, C3, C4, C6), parietal (CP2, CP5, P7, P8, PO9) 
farklılıklar gözlenirken (p<0.5), gözler-kapalı durumda ise, 
hem frontal (F3, F4, F5, F6, F7, AF3, AF4, AF7, FC4, FT7) 
hem occipito-parietal (O2, O7, Oz, CP1, CP2, CP6, Pz, P2, 
P5, P6, PO4, PO7) farklılıklar elde edilmiştir (p<0.05). İki 
spontan durum için elde edilen Temel Bileşenler 
birleştirilerek iki grup birbirinden 96.84% doğrulukla 
ayrıştırılabilmiştir. 
 
Sonuç: Bulgular, duygu düzenleme yeteneklerinin amigdala 
ve frontal korteks arasındaki nöronal etkileşimler tarafından 
yönetildiğini göstermektedir. EEG analizleri yoluyla, 
bireylerin bilinç dışı kullandıkları duygu düzenleme 
stratejilerinin tipini belirlemek mümkün olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duygu Regülarizasyonu, EEG, 
Ruminasyon, Dikkat Dağıtma 
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Yapay Zekâ Destekli Dokunsal Görme Sistemi 

Ataberk Akyalçın1, Mehmet Can Şen2, Cem Özgönül1, 
Ethem Gelir1 
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı Robofizyoloji Laboratuvarı, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara,Türkiye 

Giriş ve Amaç: Görme engelli olan milyonlarca insan 
yaşamaktadır. Görme duyusunun yerine geçecek bir sistem 
tasarlamak bu bireylerin yaşam kalitesini büyük oranda 
arttıracaktır. Bu çalışmada, geliştirilen cihaz ile herhangi bir 
sebeple görme yeteneğini kaybetmiş bireylerde dokunma 
duyusunu görme duyusu olarak kullanmayı sağlayacak, 
mevcut sistemlerden farklı, verimli ve düşük maliyetli yeni 
bir yapay görme sistemi tasarlanması hedeflenmiştir. 
 
Yöntemler: Proje mekanik ve elektronik tasarım olarak iki 
bölümden oluşmaktadır. Mekanik kısımda, kişinin günlük 
yaşantısında rahatça kullanabileceği bir yelek modeli, önce 
üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında tasarlanmış olup daha 
sonra uygun servo motorlar yeleğe monte edilerek elektronik 
sistem ile bağlantısı yapılmıştır. Elektronik kısımda ise bir 
video kamera, görüntüyü işleyecek minibilgisayara 
(Raspberry Pi) bağlanmış ve Python programlama dili ve 
Tensorflow kütüphanesi kullanılarak görüntü işlenmiştir. Bu 
sayede anlık olarak görüntünün işlenip kişinin sırtında uygun 
yerlere, uygun sürelerde dokunabilecek bir cihaz 
tasarlanmıştır. Tasarlanan cihaza laboratuvar ortamında harf, 
obje ve sayı gösterilerek uygun olan desenin makete aktarılıp 
aktarılamadığına bakılmış, Pearson ki-Kare testi ile 
oluşturulan doğru tahmin oranı hipotezi incelenmiştir. 
 
Bulgular: Projemiz sonucunda üretilen tıbbi cihaz 
laboratuvar ortamında maket üzerinde test edilerek anlık 
görüntüleri tanımadaki başarısı kaydedilmiştir. Testler 
yapılmadan önce cihazımızın çalışma doğruluğunun % 90 
olduğu söylenebilir mi sorusu sorulmuş ve bu hipotezin 
doğruluğunu araştırmak için denemeler yapılmıştır. Harf ve 
sayı için rastgele 20 adet sayı ve harf belirlenmiş, bunlar 
oluşturulan yapay görme cihazına gösterilerek maket 
üzerinde doğru desen çizilip çizilmediği kaydedilerek 
doğruluk tablosu oluşturulmuştur. Ki-kare testi ile hipotezin 
doğruluğu incelenmiş ve yapay görme cihazımızın 
doğruluğunun % 90 olduğu istatistiksel olarak tespit 
edilmiştir (p<0.05). 
 
Sonuç: Gerçek hayattaki görüntüyü yapay zekâ algoritmaları 
sayesinde görüntü iyileştirmeleri yaparak hatayı en aza 
indirip harf, rakam ve objeleri dokunma duyusuna 
aktarabilecek bir sistem tasarlanmıştır. Maket aşamasında 
çok doğru sonuç aldığımız bu sistemin insanlarda denenmesi 
için gerekli çalışmalara başlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Duyu Aktarımı, Yapay 
Görme, Robofizyoloji 
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İyonotropik GABA Reseptör Blokajının Septik 
Ensefalopati Üzerine Etkileri 

Gülten Ateş Uluçay1, Elif Özkök2, Gül İpek Gündoğan3, 
Şule Tamer4 
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma 
Enstitüsü, Sinirbilim AD, İstanbul 
3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji 
ve Embriyoloji AD, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, 
İstanbul 

Giriş ve Amaç: Sepsis sonucu gelişen ensefalopati mekezi 
sinir sistemini ve koordinasyon içerisinde olduğu dokuları 
etkileyen mortalite-morbidite oranı yüksek bir olgudur. 
Çalışmamızda lipopolisakkarid (LPS) uygulaması ile sepsis 
oluşturduğumuz sıçanlarda, ensefalopati üzerine iyonotropik 
GABAA reseptörü antagonisti olan Bicuculline’in etkilerini 
incelemeyi amaçladık. 
 
Yöntemler: Çalışmamızda, erişkin Sprague dawley erkek 
sıçanlar (Etik kurul no: 2017/12); kontrol (n=6), LPS (10 
mg/ kg i.p.) (n=8=), Bicuculline (1.5 mg/kg s.c.) (n=8), 
LPS+Bicuculline (n=8) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. LPS 10 
mg/kg i.p. tek doz olarak uygulandı. Sıçanlar enjeksiyondan 
24 saat sonra deneye alındılar. Hemodinamik değişikliklerin 
takibi için vücut sıcaklıkları rektal olarak ölçüldü. 
Nörofizyolojik değişiklikler EEG ile non-invaziv olarak 
kaydedildi. Beyin dokusunda pro-inflamatuvar sitokin TNF-
α ve anti-inflamatuvar sitokin IL-10 ile GABA seviyeleri 
ELISA metodu ile, lipid peroksidasyonu analizi için MDA 
düzeyleri ise spektrofotometrik yöntemle saptandı. 
Morfolojik analiz Neun, S100-ß ve sinaptofizin antikorları 
kullanılarak immünofloresan boyamayla yöntemi ile 
gerçekleştirildi. İstatistiksel analiz için tek yönlü varyans 
analizi ve Tukey testi kullanıldı.  
 
Bulgular: Bulgularımızda, LPS grubunda; inflamasyonun 
beyin dokusunda inflamatuvar parametreleri; MDA ve 
GABA seviyeleriyle birlikte kontrol grubuna göre 
yükselttiğini ve doku düzeyinde hasara neden olduğunu 
tespit ettik (p<0,05). Kontrol, Bicuculline ve 
LPS+Bicuculline grupları arasında anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır (p>0,05). Elektrofizyolojik kayıtlarda LPS 
grubunda akut non-fokal nöbetle uyumlu aktivite görüldü, 
diğer deney gruplarında istirahat durumu ile uyumlu aktivite 
gözlemlendi (p<0,01).  
 
Sonuç: Sonuç olarak, septik ensefalopatide GABAA 
reseptör antagonisti olan Bicuculline’in tedavi sürecinde 
etkili olabileceğini düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Sepsis, GABA, Bicuculline, 
Ensefalopati 
 
 

 

SS52 

Peroksizomların Aβ 1-42 Uygulaması ile Oluşturulan İn 
Vivo Alzheimer Hastalığı Modelindeki Rolü ve Taurinin 
Etkisi 

Nida Aslan Karakelle1, Atiye Seda Yar Sağlam2, Sibel 
Dinçer1 
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim 
Dalı, Ankara 

Giriş ve Amaç: Multifaktoriyal bir hastalık olan ve 
nörodejeneratif demansla sonuçlanan Alzheimer hastalığının 
önemli sebeplerinden biri oksidatif strestir. Çalışmamızda 
amiloid beta 1-42 (Aβ 1-42) nörotoksisitesi ile oluşturulan 
Alzheimer hastalığı modelinde, oksidatif süreçte önemli rolü 
olan peroksizomların ve güçlü bir antioksidan olan taurinin 
etkisi araştırıldı. 
 
Yöntemler: Çalışmamızda yaşlı (28±4 aylık) Wistar albino 
cinsi erkek sıçanlar; kontrol, sham, Aβ 1-42, taurin, Aβ 1-
42+taurin şeklinde 5 gruba ayrıldı (n=6). Taurin, hayvanlara 
içme suyu ile 6 hafta boyunca 1000 mg/kg/gün dozda 
verildi. Taurin uygulamasından sonra hayvanlara 
stereotaksik cerrahi yöntemle intraserebroventriküler (icv) 
Aβ 1-42 enjeksiyonu (lateral ventriküllere, 5 μl) yapıldı. 14 
gün sonra beyinden serebral korteks ve hipokampüs dokuları 
izole edildi. MDA ve GSH seviyeleri spektrofotometrik 
olarak ölçüldü. Katalaz (CAT) enzimi ile PEX14 ve PMP70 
peroksizomal membran proteinlerinin ekspresyonları ise 
Western blot yöntemi ile gösterildi. İstatistiksel analiz için; 
Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanıldı ve 
Bonferroni düzeltmesi uygulandı. p<0,01 anlamlı kabul 
edildi.  
 
Bulgular: Aβ 1-42 enjeksiyonunun kortekste CAT, 
hipokampüste PEX14 ve PMP70 ekspresyonlarını ve GSH 
seviyelerini azalttığı, korteks ve hipokampüs MDA 
seviyelerini ise arttırdığı bulundu (p<0,01). Taurin 
uygulaması, Aβ 1-42 enjeksiyonuna bağlı olumsuz etkileri 
kısmen düzeltmiş (p>0,01) olsa da anlamlı fark sadece 
hipokampüs GSH seviyesinde saptandı (p<0,01). 
 
Sonuç: Yaşlı sıçanlarda icv Aβ 1-42 enjeksiyonu ile beyinde 
peroksizomal proteinlerin ve antioksidan kapasitenin azalmış 
olması, Alzheimer hastalığına bağlı nörodejeneratif ve 
oksidatif süreçte peroksizomların rol oynayabileceğini 
gösterdi. Taurin desteğinin özellikle antioksidan kapasitenin 
artışı yönünde olumlu etkiler yapabileceği, ancak 
çalışmamızda kullanılan doz ve sürede peroksizomal 
fonksiyonlar üzerinde belirgin etkisinin olmadığı görüldü.  
Bu çalışma GÜ-BAP 01/2017-30 kodlu proje ile 
desteklenmiştir. Etik onay:(G.Ü.ET-17.058). 
 
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, 
Nörodejenerasyon, Oksidatif Stres, Peroksizom, Taurin 
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Lityumun Nöroprotektif Aktivitesinde PI3K/Akt ve 
ERK1/2 Yolaklarının Rolü 

Nilay Ateş1, Aysun Çağlayan2, Elif Sertel Evren2, Mustafa 
Çağlar Beker2, Ertuğrul Kılıç2 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 

Giriş ve Amaç: Lityum tedavisi yaygın olarak bipolar 
hastalıkların tedavisinde duygu-durum dengeleyici olarak 
kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar lityum tedavisinin 
nörodejeneratif hastalıklarda da nöroprotektif etkisinin 
olabileceğini gösterse de net bir mekanizma ortaya 
koyulamamıştır. Bu bağlamda, çalışmamızda lityumun beyin 
felci sonrası oluşan hasarda etki mekanizmasına aracılık 
eden hücre mekanizmaları araştırılmıştır.  
Yöntemler: Tüm deneysel prosedürler İstanbul Medipol 
Üniversitesi’nden alınan HADYEK onayıyla (2019/28) 
gerçekleştirildi (n=8). 8-10 haftalık erkek Balb/c fareler ile 
üç deney seti hazırlandı. İlk sette 90 dakikalık orta serebral 
arter tıkanmasını (OSAT) takiben 24 saatlik reperfüzyon 
modeli kullanıldı. Reperfüzyonun ardından 2 ve 5 mmol/kg 
lityum i.p. olarak uygulandı. Beyin kesitlerinde hasar hacmi, 
beyin ödemi analizleri yapıldı. İkinci sette apoptozun ve 
bağlantılı olduğunu düşünülen proteinlerin incelenmesi için 
30 dakikalık OSAT’ı takiben 72 saatlik reperfüzyon modeli 
ve iki farklı lityum dozları kullanıldı; 2 mmol/kg ve 5 
mmol/kg. Sakrifikasyondan sonra TUNEL boyaması, Akt, 
ERK1/2, MMP-9, Bax, Bcl-xl ve NOS proteinlerinin 
analizleri yapıldı. Üçüncü sette Akt ve ERK1/2 üzerinde 
anlamlı etkisi görülen 2 mmol/kg doz kullanıldı ve bu 
proteinlerin baskılandığı ortamda 30 dakikalık iskemi 
indüklendi. Bu dokularda TUNEL ve NeUN boyamaları 
yapıldı.  
Bulgular: Doksan dakikalık hasar modeli sonrasındaki 
analizlerde lityum tedavisinin hasar hacmini ve beyin 
ödemini kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede azalttığı 
görüldü (p=0.03, p=0.014). Otuz dakikalık model sonrası 
striatumda lityumun apoptotik hücre sayısını kontrole oranla 
anlamlı derecede azalttığı görüldü (p=0.038). Lityum 
tedavisinin Akt ve ERK1/2 proteinlerinin fosforlanmalarını 
anlamlı derecede arttırdığı gösterildi (p=0.027, p=0.000). 
Protein analizleri ile PI3K inhibitörü Wortmannin ve MAPK 
inhibitörü PD98059’un sırasıyla Akt ve ERK1/2 
fosforilasyonunu baskıladığı gösterildi. İstatiksel analizler 
için SPSS programı kullanıldı. İstatiksel anlamlılığın ifadesi 
için tek yönlü varyans analizini (ANOVA) takiben LSD testi 
uygulandı (p<0.05). 
Sonuç: OSAT sonrası lityum uygulaması sonucu artan Akt 
fosforilasyonu üçüncü deney setinde Wortmannin 
uygulamasıyla tersine çevrildi. Bununla beraber ERK1/2’nin 
inhibisyonunda sonuçlar etkilenmedi. Bu sonuçlar iskemik 
hasar sonrası lityumun nöroprotektif etki mekanizmasının 
Akt fosforilasyonu üzerinden gösterdiğini düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: İskemi, Lityum, Akt, Erk 
 
 
 

SS55 

Prenatal Dönemde Maruz Kalınan Elektromanyetik 
Alanın Davranış ve Sinaptik Proteinler Üzerine Etkisi ve 
Çinko Desteğinin Rolü 

Burcu Açıkgöz1, Nevin Ersoy2, İlkay Aksu1, Hüsnü Alper 
Bağrıyanık2, Amaç Kiray3, Müge Kiray1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji&Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim 
Dalı, İzmir 

Giriş ve Amaç: İnsanlar, yaşamları boyunca çeşitli 
kaynaklardan elektromanyetik alana (EMA) maruz 
kalmaktadırlar. Gelişim sürecindeki yavrular, çevresel 
etkenlerden daha kolay etkilenebileceği için EMA’nın 
gelişen beyinde yapısal ve fonksiyonel değişikliklerle 
birlikte davranış değişikliklerine neden olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; prenatal ve postnatal 
dönemde EMA maruziyeti ile otizm benzeri davranışlar 
arasındaki bağlantıyı ve sinaptik proteinlerden NLGN3 ve 
SHANK3 ile ilişkisini varsa cinsiyet farklılığıyla birlikte 
ortaya koymak ve çinko desteğinin etkilerini araştırmaktır. 
 
Yöntemler: Çalışmada dört grup gebe sıçandan doğan 
yavrular kullanıldı: Kontrol grubu (gebe-yavru n=4), EMA 
grubu (n=6), Kontrol+Çinko grubu (n=3), EMA+Çinko 
grubu (n=5). Gebe sıçanlara 5 gün/hf, 5 mg/kg/gün dozunda 
çinko peroral olarak verildi. Gebe ve yavru sıçanlara 
Helmholtz bobin sistemi kullanılarak 5 gün/hf, 4 saat/gün 
EMA maruziyeti (50 Hz, 3 mT) uygulandı. Yavru sıçanların 
EMA maruziyeti, gebeliğin ilk gününde başlatılıp postnatal 
28. güne kadar sürdürüldü. 28 ve 42. günlerde sosyal 
davranış, açık alan, yükseltilmiş artı labirent ve zorlu yüzme 
testleri uygulandı. Deneylerin ardından kan ve beyin 
dokuları alındı. Kanda çinko seviyeleri, prefrontal korteks, 
hipokampus ve amigdala bölgelerinde NLGN3 ve SHANK3 
düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. Elektron mikroskobik 
incelemeyle amigdaladaki sinaptik yapılar incelendi. Grup 
ortalamaları arasındaki farklar SPSS 22.0 programıyla One-
way ANOVA Post-hoc Bonferroni, ikili grup 
karşılaştırmaları T-testi ile değerlendirildi. p<0.05 anlamlılık 
düzeyi esas alındı. 
Bulgular: Davranış testleri, EMA maruziyetinin yavru 
sıçanlarda sosyal davranış üzerine etkisi olmadığını, fakat 
aktivite ve keşif davranışını olumsuz yönde etkilediğini ve 
anksiyete oluşumunu arttırdığını, bununla birlikte çinko 
desteğinin dişi yavrularda kısmi olarak olumlu etki 
sağlarken, erkek yavrularda olumlu etki sağlamadığını 
gösterdi. SHANK3 ve NLGN3 proteinleri EMA gruplarında 
anlamlı olarak düşük bulundu, çinko desteğinin olumlu etki 
oluşturmadığı gösterildi. 
Sonuç: Sonuç olarak EMA maruziyeti, gelişen beyinde 
sinaptik proteinlerin seviyelerini değiştirerek cinsiyet 
farkıyla birlikte davranışsal değişikliklere yol açabilir. Farklı 
dozlarda kullanılabilecek çinko desteği, EMA’ya bağlı 
davranışsal ve yapısal etkilerin değerlendirilmesi açısından 
daha yararlı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Çinko, Davranış, 
Elektromanyetik Alan, Neuroligin3, SHANK3, Sinaps 
 

53 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
SS56 

Sıçanlarda Farklı Şiddetteki Akut Stresin Hipotalamus 
ve Bağırsakta GLP-1, IGF-1 ve MMP2 Düzeylerine 
Etkisinin Araştırılması 
 
Servet Kızıldağ1, Aslı Karakılıç2, Güven Güvendi2, Başar 
Koç2, Sevim Kandiş2, Gamze Balcı Çamsarı3, Mehmet 
Ateş1, Nazan Uysal2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu, İzmir, Türkiye. 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 
Bilim Dalı, İzmir. 
3Mayo Klinik Sağlık Sistemi, Psikiyatri ve Psikoloji 
Bölümü, Albert Lea, Minnesota, ABD 
 
Giriş ve Amaç: Glukagon-benzeri peptid-1 (GLP-1), insülin 
metabolizması, gıda alımı ve vücut ağırlığının kontrolü için 
yeni ve önemli bir hormondur. GLP-1 ayrıca doku 
homeostazı ve sağlığı için önemli olan insülin benzeri 
büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve matriks metalloproteinaz2 
(MMP2) ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, farklı 
şiddetteki akut stresin bağırsak ve hipotalamusta GLP-1, 
GLP-1 reseptör, IGF-1 ve MMP2 düzeyleri üzerine etkilerini 
araştırmaktır. 
Yöntemler: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayının ardından 30 adet 
yetişkin erkek Sprague Dawley sıçan üç gruba ayrıldı: 1-
Kontrol, 2-0,2mA ayak şoku (düşük şiddet), 3-1,6mA ayak 
şoku (yüksek şiddet). Stres grupları, 160 ms aralıklarla 20 
dakika boyunca elektrik şokuna maruz bırakıldı. Bir saat 
sonra, karbondioksit anestezisi altında kan örnekleri alındı. 
Hipotalamus ve terminal ileum dokuları çıkarıldı. Serum 
kortikosteron ve doku GLP-1, GLP-1 reseptör IGF-1, MMP2 
düzeyleri ELISA protokolü ile ölçüldü. Gruplar arasındaki 
anlamlı farklar tek yönlü ANOVA ve post-hoc Bonferroni 
testi ile analiz edildi. Bulgular: Düşük ve yüksek şiddetteki 
akut stresin her ikisi de bağırsakta GLP-1, IGF-1 ve MMP2 
düzeylerini düşürdü (kontrole kıyasla her iki stres grubunda, 
p<0,0001). Yalnız yüksek şiddetli stres bağırsak GLP-1 
reseptör düzeylerini azalttı (kontrole kıyasla, p<0,05; düşük 
şiddet stress grubuna kıyasla, p<0,002). Bununla birlikte 
hipotalamusta düşük stres düzeyleri, GLP-1 seviyelerini 
arttırırken (p <0,0001), yüksek şiddetli stres GLP-1 reseptör 
seviyelerini (p<0,05) arttırdı. IGF-1 ve MMP2’nin 
hipotalamus düzeylerinde stress şiddetine bağlı değişiklik 
gözlenmedi. Bağırsak GLP-1 ile IGF-1 düzeyleri arasında 
(r=0,757, p<0,0001) ve ayrıca bağırsak IGF-1 ve MMP2 
düzeyleri (r =0,806, p<0,0001) arasında güçlü pozitif 
korelasyon bulundu. Sonuç: Sonuçlarımız akut stresin, 
santral ve periferik dokulardaki değişimleri farklı saptanan 
GLP-1, IGF-1 ve MMP2 seviyelerini esas olarak intestinal 
dokuda etkilediğini göstermektedir. Farklı şiddetteki akut 
stresin etkilerini açıklamak için dopaminerjik sistemin ve 
strese bağlı diğer yolakların rolünü konu alan daha ileri 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Bağırsak, 
Beyin-Bağırsak-Aksı, GLP-1, Hipotalamus, IGF-1, MMP2 
 
SS57 

Batı Tipi Diyet ve Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Kolon 
İnflamasyonu Üzerine Etkisi 
Mustafa Sevim1, Çiğdem Çantalı Öztürk1, Elif Yaren 

Ayvaz2, Muhammed Ali Mergen2, Merve Ölüç2, Eda Ceren 
Güllü2, Merve Temel2, Serap Şirvancı3, Burak Aksu4, Meral 
Yüksel5, Berrak Çağlayan Yeğen1, Alper Yıldırım1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
5Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Batı tipi diyet (BTD) düşük düzeyli 
inflamasyona neden olup, metabolizmayı kötü etkiler. Kısa-
zincirli yağ asitlerinin (KZYA) ise bu olumsuzlukları 
düzelttiği bilinmektedir. Bu çalışmada BTD ve KZYA’nın, 
dekstran sülfat sodyum (DSS) ile oluşturulmuş kolon 
inflamasyonuna etkileri incelenmiştir. 
Yöntemler: 40 Wistar-albino sıçan biri kontrol grubu olmak 
üzere 5 gruba ayrılmıştır. Diğer dört grubun içme sularına 
DSS (son 10 gün, %0,05’lik) eklenerek kolon inflamasyonu 
oluşturulmuştur. Kontrol ve kolon inflamasyonu 
oluşturulmuş gruplardan ikisi normal diyet (ND), diğer ikisi 
ise BTD ile 31 gün boyunca beslenmiştir. Son olarak ND ve 
BTD ile beslenen gruplardan birer tanesinin içme suyuna 
KZYA karışımı (150mM/L-asetat, 50mL/L-propiyonat, 
50mM/L-bütirat, DSS ile birlikte) eklenmiştir. Sıçanların 
vücut ağırlığı, serum glikoz değerleri ölçülmüştür. Karaciğer 
fonksiyon parametreleri, serum lipid seviyeleri 
değerlendirilmiştir. IL-6, IL-10, TNF-α değerleri kolon 
dokusunda; miyeloperoksidaz aktivitesi (MPO), lipid 
peroksidasyonu (LP/MDA), glutatyon, kemilüminesans 
seviyeleri kolon ve karaciğer dokularında incelemiştir. 
Kolonda makroskopik skorlama ve histopatolojik 
değerlendirme yapılmıştır. Analiz için ANOVA ve t-testi 
kullanılmıştır. 
Bulgular: DSS verilen sıçanların kolon dokularında 
histopatolojik olarak da gözlenen inflamasyon gelişmiştir 
(kolon-MPO, p<0,01). BTD ile beslenen sıçanlarda 
inflamasyon parametrelerinin (kolon-MPO, p<0,05, 
makroskopik skorlama, p<0,01) seviyeleri azalırken, KZYA 
eklenmesinin anlamlı bir etkisi olmamıştır. BTD ile beslenen 
gruplarda gözlenen trigliserit (p<0,01), VLDL (p<0,01), 
AST-ALT değerlerindeki (p<0,01) artış, KZYA 
eklenmesiyle azalmıştır (p<0.05). ND ile beslenen sıçanlara 
DSS verilmesi karaciğer fonksiyonunu etkilememiştir. 
Ancak BTD ile beslenen sıçanlara DSS uygulanması hepatik 
MPO (p<0,05) ve luminol (p<0,05) seviyelerini arttırmıştır. 
Bununla birlikte hem ND hem BTD ile beslenen gruplara 
KZYA eklenmesi karaciğer fonksiyonunu etkilememiştir. 
DSS, ND ve BTD ile beslenen hayvanlarda pro-inflamatuar 
sitokinleri (IL-6, TNF-α) arttırırken, anti-inflamatuar sitokin 
IL-10’u azaltmıştır (p<0,05). KZYA ise sitokin değerlerini 
iyileştirmiştir. Fakat BTD eklenmesi bu parametrelerde 
anlamlı değişiklik yaratmamıştır. 
Sonuç: DSS’nin kolon inflamasyonu oluşturmadaki etkisi, 
BTD ile beslenen hayvanlarda azalmıştır. Buna karşılık BTD 
lipid düzeylerini olumsuz etkilemiştir. KZYA kullanımı ise 
BTD’nin bozduğu lipid değerlerini düzeltirken, kolon 
inflamasyonu üzerinde bir etki yaratmamıştır. 
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SS58 

P-Kumarik Asit Nötrofil İnfiltrasyonunu ve Endojen 
Antioksidan Azalmasını Önleyerek Koliti 
İyileştirmektedir 

Özgür Yılmaz, Meltem Kolgazi 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: P-Kumarik asit (KA) birçok yenilebilir 
bitkide bulunan bir hidroksisinamik asit türevidir. 
Antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuvar etkileri 
çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Crohn hastalığı, 
gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünü tutan kronik 
bir hastalıktır. AMAÇ: Bu çalışmada trinitrobenzen sülfonik 
asit (TNBS) ile indüklenmiş kolit modelinde KA’in anti-
inflamatuvar etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
 
Yöntemler: 24 saatlik açlık sonrası Spraque-Dawley 
sıçanlar (dişi=erkek, 200-300gr) 5 gruba ayrıldı ve 1ml 
TNBS (30 mg/ml %40 etanol içinde) veya 1ml fizyolojik 
tuzlu su intrarektal olarak uygulandı. Gruplara 5 gün 
boyunca KA (1ml tween-80 süspansiyon içinde 250-500-
1000 mg/kg dozunda) veya 1ml tween-80 (Kolit ve kontrol 
grupları) gavaj olarak uygulandı ve 5. Günde tüm hayvanlar 
sakrifiye edildi. Makroskopik değerlendirme, doku ağırlık 
indeksi (DAİ), lipid peroksidasyonun göstergesi olarak 
malondealdehit (MDA), endojen anti-oksidan glutatyon 
(GSH), nötrofil infiltrasyonunun göstergesi olarak 
miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçümleri için kolon 
örnekleri toplandı. Değerler ANOVA ve Tukey-Kramer ile 
değerlendirildi.  
 
Bulgular: Kolit grubunun makroskopik skoru ve DAİ 
(6,86±0,63 ve 0,66±0,33) kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak daha yüksekti (sırasıyla 0,43±0,43 ve 0,27±0,20) 
(hem MS hem de DAİ için p<0,001) ve 500 mg/kg KA 
tedavisi (3,86±0,72), her iki parametreyi de anlamlı şekilde 
azalttı (MS ve DAİ için p<0.05). 500 mg/kg (10,22±2,08 
nmol/g) ve 1000 mg/kg (12,31±2,68 nmol/g) KA, yüksek 
MDA seviyelerini (21,91±2,47 nmol/g) (sırasıyla p<0.01 ve 
p<0.05) ve MPO aktivitesini (142,4±19,17 U/g; p<0.05 ve 
111,5±31,89 U/g; p<0.05) kolit indüklenmiş sıçanlarda 
azalttı (211,6±19,6 U/g). 500 mg/kg KA tedavisi 1,35±0,12 
µmol/g, p<0.05) ile kolit grubundaki (0,84±0,09 µmol/g) 
GSH seviyesindeki azalma belirgin bir şekilde önlendi.  
 
Sonuç: Sonuçlar KA’in TNBS kolit modelinde iyileştirici 
etkisinin olduğunu göstermiştir. En etkili olarak 500 mg/kg 
KA tedavisinin endojen antioksidan içeriği koruyarak ve 
nötrofil infiltrasyonunu önleyerek kolitte iyileşme sağladığı 
görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Kolit, Kumarik Asit, İnflamasyon, 
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları 
 
 

 

 

SS59 

Sıçanlarda Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarının 
Fizyopatolojisinde Asprosinin Rolü 

Söylem Toksöz1, Ayse Gizem Serin1, Berrin Özgür1, Isra 
Sarenkapic1, Esra Tosunoğlu Akbas2, Özlem Yalcinkaya 
Yavuz2, Nurettin Aydoğdu2 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Edirne 

Giriş ve Amaç: Beyaz yağ dokusundan salınan asprosin, 
glukoz metabolizmasının düzenlenmesinde önemli rol 
oynayan protein yapıda yeni bir hormondur. Çalışmamızda 
deneysel böbrek iskemi reperfüzyon hasarında asprosinin 
farklı zaman dilimlerinde glomerüler ve tübüler fonksiyonlar 
ile ilişkisi ve iskemi repefüzyon böbrek hasarının 
patofizyolojisindeki rolünü araştırmayı amaçladık. 
 
Yöntemler: Etik kurul onayı alındı. 300-350 gram 
ağırlığındaki erkek Spraque Dawley sıçan üç gruba (n=7) 
ayrıldı. Anestezi altında; kontrol grubundaki sıçanlar hariç, 
IR48 ve IR168 gruplarındaki sıçanların böbrek 
damarlarındaki kan akımı klemplenerek 60 dk iskemi 
uygulandı. IR48 grubu sıçanlara 48 saat, IR168 grubu 
sıçanlara 168 saat reperfüzyon uygulandı. Tüm gruplardaki 
sıçanların 24 saatlik idrarları alındıktan sonra; anestezi 
altında kanları ve her iki böbreği alınarak ötenazi uygulandı. 
İstatistiksel karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi 
kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Kontrol grubuna göre IR48 grubunda serum üre, 
kreatinin, Mg2+ düzeyleri ile fraksiyonel Na+, K+, Ca2+, 
Mg2+ ve fosfat atılımında artış; kreatin klirensinde azalma 
ve idrar asprosin düzeyinde artma saptandı (p<0,05). IR168 
grubunda serum üre, kreatinin ve Ca2+düzeylerinde artış; 
serum asprosin düzeyleri ile kreatin klirensinde azalma 
saptandı (p<0,05). Fraksiyonel Na+, K+, Ca2+ ve Mg2+ 
atılımında ve idrar asprosin düzeylerinde artma görüldü. 
IR48 ile IR168 grupları karşılaştırıldığında; serum asprosin, 
üre, kreatinin, Na+, Mg2+ ve fosfat düzeylerinde azalma; 
kreatin klirensinde ve fraksiyonel Mg2+ atılımında artış 
görülürken; fraksiyonel Na+, K+ ve fosfat atılımında azalma 
saptandı (p<0,05). 
 
Sonuç: Ağır hasar döneminde (IR48) bozulan fonksiyonların 
geç reperfüzyon dönemine (IR168) doğru iyileşme 
gösterdiği görüldü. İdrar asprosin düzeyleri glomerüler ve 
tübüler fonksiyonlarla korelasyon gösterdi. Asprosin böbrek 
iskemi reperfüzyon hasarındaki rolü ve etkisi için daha fazla 
araştırma yapılması gerekmektedir.  
Bu çalışma TÜBİTAK (1919B011800680) tarafından 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Asprosin, Akut Böbrek Hasarı, 
İskemi/Reperfüzyon, Glomerüler Fonksiyon, Tübüler 
Fonksiyon 
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SS60 

Sıçanlarda Deneysel Böbrek İskemi/Reperfüzyon 
Hasarına Bağlı Olarak Artan Oksidatif Stresi Akut 
Agomelatin Uygulaması azaltır 

Damla Aykora, Dilara Altay Öztürk, Kevser Tanbek, 
Mehmet Refik Bahar, Suat Tekin, Süleyman Sandal 
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 

Giriş ve Amaç: Sepsis, şok, hipotansiyon, bazı böbrek 
ameliyatları, böbrek taşı ile ilgili cerrahi işlemler, böbrek 
nakilleri ve parsiyel nefrektomi gibi durumlar böbrek 
iskemisine neden olabilir. Bu durumlar doku ve organ 
tarafından ihtiyaç duyulan sürekli oksijen ihtiyacını 
tehlikeye attığından dokuda hasar süreci başlar. Klinik ve 
deneysel çalışmalar iskemi/reperfüzyon hasarının Reaktif 
Oksijen Türleri (ROS) aracılığıyla meydana geldiğini 
bildirmektedir. Melatonin (MT1/MT2) reseptör agonisti ve 
seratonin antagonisti olan Agomelatin’in antioksidan 
etkilerinin olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışma iskemiye 
bağlı olarak oluşan oksidatif hasarda agomelatinin etkilerini 
araştırmak amacıyla yapıldı. 
 
Yöntemler: Çalışmada 40 adet Spraque Dawley cinsi erkek 
sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, sham, 20 ve 40 mg/kg 
agomelatin uygulanan grup olmak üzere 4’e ayrıldı (n=10). 
Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmadı, sham 
grubuna ise böbrek dokusunda 1 saat iskemi 24 saat 
reperfüzyon her iki böbreğe de uygulandı. Uygulama 
gruplarına ise sham grubuna uygulanan cerrahi işlemler 
uygulanmadan 1 saat önce agomelatinin 20 ve 40 mg/kg’lık 
konsantrasyonu oral olarak verildi. 24 saat sonra sıçanlar 
dekapite edilerek böbrek dokuları toplandı. Toplanan böbrek 
dokularında MDA ve GSH seviyesi ile SOD, CAT, GPx 
enzim aktivitesi ölçüldü. 
 
Bulgular: Böbrek dokusunda oluşturulan 
iskemi/reperfüzyonun MDA seviyesinde artışa (p<0.05), 
SOD, CAT, GPx enzim aktivitesi ile GSH seviyelerinde 
azalmaya neden olduğu görüldü (p<0.05). Bununla birlikte, 
20 ve 40 mg/kg oral uygulanan agomelatinin, iskemi/ 
reperfüzyon uygulanan gruplardaki sıçanların böbrek 
dokularında MDA seviyesini azalttığı (p<0.05), SOD, CAT, 
GPx aktivitesi ile GSH seviyesini ise arttırdığı belirlendi 
(p<0.05). 
 
Sonuç: Bu sonuçlar agomelatinin, iskemi/reperfüzyonun 
indüklediği böbrek hasarına karşı antioksidan ve serbest 
radikal temizleyici etkisiyle koruyucu etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. 
Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP (Proje no: TYL-2019-
1762) tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Agomelatin, İskemi, Reperfüzyon, 
Reaktif Oksijen Türleri, Antioksidan 
 
 
 

 

SS61 

Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçan Modelinde 
Karvedilol’ün Diyabetik Nefropati Üzerine Koruyucu 
Etkileri 

Mümin Alper Erdoğan1, Gürkan Yiğittürk2, Oytun Erbaş3 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İzmir 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji 
ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Muğla 
3İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Diyabetik nefropati (DN), diyabetik 
hastaların %20-40'ında gelişen, diyabetin sık görülen, ciddi 
bir komplikasyonudur. Hiperglisemi, hipertansiyon, 
dislipidemi, oksidatif stres ve inflamasyon diyabetik 
hastalarda nefropati gelişimini açıklamak için ileri 
sürülebilmektedir. Antihipertansif bir ilaç olan Karvedilol, 
oksidatif stres ve inflamasyonun iyileştirilmesinde ilave 
etkiler de göstermekte ve bu da ilacı diyabetik nefropati için 
cazip bir aday haline getirmektedir. Dahası, diyabet ve 
hipertansiyon sıklıkla bir arada gözlenmektedir ve hastalar 
bu nedenle DN için yüksek risk altındadır. Dolayısıyla, bu 
çalışmanın amacı, Karvedilol’ün sıçanlarda streptozotosin 
(STZ) ile indüklenen DN üzerindeki koruyucu ve terapötik 
etkisini değerlendirmekti. 
 
Yöntemler: Çalışmaya yirmi bir erişkin erkek sıçan dahil 
edildi. Bu çalışma için Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulu onayı alınmıştır. On dört sıçana, diyabeti 
indüklemek için tek doz 60mg/kg intraperitoneal(i.p.) 
streptozotosin(STZ) uygulandı. Yedi sıçan kontrol grubu 
olarak değerlendirildi (Grup 1). Diyabetik sıçanlar rastgele 
iki gruba ayrıldı: Grup 2 (n = 7) ve Grup 3’e (n = 7) sırasıyla 
4 ml musluk suyu/gün ve Karvedilol 25 mg/kg/gün (4 ml su 
içinde) dozda oral gavaj yoluyla 4 hafta süreyle uygulandı. 
Daha sonrasında hayvanlara ötenazi uygulandı, kan ve idrar 
örnekleri toplandı ve histopatolojik inceleme için nefrektomi 
gerçekleştirildi. İstatistiksel analizler non-parametrik (Mann-
Whitney U) ve Student t-testi kullanılarak yapıldı. 
 
Bulgular: Diyabetik Grup 2'de, glomerüler alan, sklerozun 
şiddeti, fibronektin immünoekspresyonu, VEGF, TGF-beta, 
BUN, kreatinin ve proteinüri düzeyleri kontrol grubuna 
(Grup 1) göre anlamlı derecede artış gösterdi (p<0.0001). 
Karvedilol (Grup 3) uygulaması, glomerüler alanda, 
sklerozun şiddetinde, fibronektin immünoekspresyonunda, 
VEGF, TGF-beta, BUN, kreatinin ve proteinüri düzeylerinde 
anlamlı düzeyde azalmaya neden oldu (p<0.05). Kan glukoz 
düzeyleri Grup 2'de anlamlı olarak artış gösterdi, ancak Grup 
2 ile 3 arasında önemli bir fark gözlenmedi. 
 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, sıçanlarda STZ ile 
indüklenen diyabetik nefropati modelinde Karvedilol'ün 
anti-inflamatuar, anti-oksidan ve böbreğin fonksiyonel 
özellikleri üzerindeki faydalı etkilerini ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Nefropati, İnflamasyon, 
Karvedilol, Oksidatif Stres, Streptozotosin 
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SS62 

Agomelatin, Fluoksetin ve Sertralinin Aşırı Aktif Mesane 
Üzerine Etkileri 

Tuba Vidin, Zulfikare Isık Solak Gormus 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

Giriş ve Amaç:  İn vitro mesane kasılma yanıtları üzerine 
selektif serotonin gerialım inhibitörü olan üç popular 
antidepresan ajan; agomelatin, fluoksetin ve sertralinin olası 
etkilerinin belirlenerek, etkilerin birbirleri ile 
karşılaştırılması ve antidepresanların aşırı aktif mesane 
sendromuna katkılarının araştırılmasıdır.  
 
Yöntemler: Erişkin 300-350 gram ağırlığında erkek Wistar 
Albino cinsi sıçanlar kullanıldı. Hafif eter anestezisi altında 
servikal dislokasyon uygulandı. Mesane Krebs solüsyonu 
içerisine alınıp kesilen 3-4 milimetre uzunluğundaki şeritler 
37˚C sıcaklıkta ve sürekli gazlandırılan (%95 O2 ve %5 
CO2), içinde Krebs solüsyonu olan izole organ banyosu 
içerisine yerleştirildi ve gerim 1 g olarak ayarlandı. Dokular 
asıldıktan sonra 15 dakikalık periyodlarla 1 saat yıkandı. 
İzometrik kontraksiyonlar 10-5 M Ach ile indüklenip, 
agomelatin (10-9 M ve 10-4 M), fluoksetin (10-8 M ve 10-
3M), sertralin (10-8 M ve 10-3 M) 10’ar dakika arayla, 
organ banyosuna ilave edildi. Kontraksiyonlar frekans ve 
genlik parametreleri olarak izole organ banyosu sisteminde 
kayıt altına alındı.  
 
Bulgular: Agomelatin, fluoksetin ve sertralinin farklı 
dozlarının Ach 10-5M ile indüklenen in vitro rat mesane düz 
kas kontraktilitesini inhibe ettiği gözlendi. Agomelatinde 10-
8 M ve 10-7 M dozlarından itibaren belirgin bir inhibisyon 
oldu. Bu inhibisyon 10-4 M ve 10-3 M konsantrasyonunda 
istatiksel olarak anlamlı değer kazandı (p<0.001). 
Fluoksetinde de 10-7’den itibaren anlamlı inhibisyon 
görülmekle birlikte istatiksel anlamlı yanıtlar 10-5M, 10-4M 
ve 10-3M kaydedildi (p<0.001). Sertralindeki yanıtlarda 
benzer şekilde olup 10-4 M ve 10-3 M dozlarında istatiksel 
olarak anlamlı sonuçlar elde edildi (p<0.001).  
 
Sonuç: Agomelatin, fluoksetin ve sertralinin farklı 
dozlarının in vitro mesane düz kas üzerinde belirgin inhibitör 
etkiye sahip olduğu görüldü. Kullanılan ilaçlar Selektif 
Serotonin Geri Alım İnhibitörü ailesi antidepresanlarından 
olması nedeni ile nörotransmitter moleküllerin (spesifik 
olarak serotoninin) presinaptik nöronlar tarafından geri 
alımını yavaşlatarak etkilerini göstermektedir. Serotonin geri 
alımı engellendiği için serotonin moleküllerinin sinaptik 
aralıkta daha uzun süre kaldığı ve postsinaptik nöronu daha 
fazla aktive ettiği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşırı Aktif Mesane, Mesane, 
Agomelatin, Fluoksetin, Sertralin 
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PS001 

Düzenli Egzersiz, Aşırı Kiloluluk/Obezite ve Sedanter 
Yaşam Tiyol Disülfit Homeostazında Adaptif 
Değişikliklere Yol Açmaktadır 

Mehmet Göl1, Beytullah Özkaya1, Caner Yıldırım2, 
Ramazan Bal1 
1Gaziantep Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Kafkas Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars 

Giriş ve Amaç: Tiyoller, proteinlerin sentezinde veya 
yapılarında yer alarak, hücre içi sinyal yolaklarında 
özelleşmiş görevler üstlenerek, hücre siklusuna düzenleyici 
işlevlerle katılarak, kimyasal reaksiyonlarda katalizör gibi 
davranarak ya da metallerle bileşikler oluşturarak 
homeostazın devamlılığını sağlarlar. Tiyoller, ayrıca, 
antioksidan savunma sisteminin de bir parçasıdırlar. 

Yöntemler: Biz, 21'i düzenli egzersiz yapan (zinde grup), 
23'ü sedanter bir hayat süren ve 28'i aşırı kilolu/obez olan 
bireylerden oluşan üç grup ve toplam 72 erkek bireyden 
oluşan bir çalışma grubuyla, tiyol - disülfit homeostazının 
yaşam şekline göre ne gibi farklılıklar gösterdiğini ortaya 
koymak amaçladık. Çalışma öncesinde, aşırı kilolu/obez ve 
sedanter gruplar, yıllardır düzenli egzersiz yapmayanlar 
arasından yüzyüze görüşme sonunda belirlenerek seçildi. 
Zinde gruptaki bireyler ise, haftada 3 veya 4 defa, her 
defasında kalp atım hızının 120 atım/dk'nın üstüne çıktığı, en 
az 40 dk. sürecek şekilde düzenli egzersiz yapan bireylerden 
seçildi. Plazma natif tiyol (-SH) ve total tiyol [(-SH) + (-S-S-
)] düzeyleri kantitatif olarak belirlendi.  

Bulgular: Total tiyol düzeyi sedanter grupta, aşırı 
kilolu/obez gruptan (p<0,05) ve zinde gruptan (p<0,001) 
anlamlı düzeyde düşüktü. Aynı zamanda zinde gruptaki 
disülfit değerleri, sedanter ve aşırı kilolu/obez gruba göre 
anlamlı şekilde yüksekti (p<0,005, p<0,05). Öbür taraftan, 
zinde gruptaki disülfit düzeyi, redükte ve okside tiyol 
oranları ile oksidasyon/redüksiyon oranı diğer gruplardan 
anlamlı şekilde farklı idi (p<0.05).  

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, düzenli egzersizin güçlü bir 
şekilde yüksek total tiyol ve disülfit düzeyleri ile ilişkili 
olduğunu gözler önüne sermektedir. Total tiyol havuzu ve 
komponentleri, yaşam şekline göre adaptasyon 
göstermektedir.  

Gaziantep Üniversitesi Klinik Etik Kurulu Karar No: 
2017/313. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Obezite, Tiyol-Disülfit 
Homeostazı 
 

 

 

PS002 

Düzenli Egzersiz Otonom Sinir Sistemi Aktivitesi ve 
Anaerobik Güç Arasındaki İlişkiyi Etkiler 

Yıldırım Kayacan1, Yücel Makaracı2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesi, Samsun, Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Samsun, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Kalp atış hızı değişkenliği (KHD), çeşitli 
fizyolojik koşullar altında otonom sinir sistemi 
modülasyonunu değerlendirmek için invazif olmayan bir 
yöntem olarak tercih edilmektedir. Sunulan çalışmada 
hentbolcularda KHD ile anaerobik güç arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmaya 20 sağlıklı erkek sedanter (yas: 
24,83±4,42 yil; boy: 176± 6,4 cm; VKI:24,96± 3,46 kg/m2) 
ve 20 aktif erkek hentbolcu (yas: 21,3±3,48 yil; boy: 
181±7,4 cm; VKI:24,13± 3,62 kg/m2) olmak üzere toplamda 
40 kişi gönüllü olarak katılmıştır (Güç Analizi= 0.925). 
Katılımcılara Wingate anaerobik güç testi (WAnT) 
uygulanmıştır. Testten önce ve hemen sonra 
elektrokardiyogram kayıtları alınarak KHD verileri 
incelenmiştir. Veriler Pearson ve Spearman korelasyon 
testleri ile analiz edilmiş ve alfa değeri p<0,05 olarak kabul 
edilmiştir. Çalışma protokolü Ondokuz mayıs üniversitesi 
etik kurulu tarafından onaylanmıştır (no:2018/26). 

Bulgular: Elde edilen bulgularda her iki grupta da KHD ile 
WAnT parametreleri arasında korelasyon tespit edilmiştir 
(p<0.05). Ancak sporcu grupta bu korelasyona sahip olan 
parametrelerin sedanter gruba göre daha fazla olduğu 
gözlenmiştir. Sedanter grupta ise istatistiksel olarak 
anlamlılığın WAnT sonrası ölçümlerde yoğunlaştığı 
görülmüştür. Sporcu grupta WAnT öncesi ve sonrası elde 
edilen parametrelerde korelasyonlar olduğu belirlenmiştir. 
Ortalama R-R ve PNN50’ (NN50 intervallerinin yüzdesi) 
nin KHD’yi en iyi yansıtan parametreler olduğu 
gözlenmiştir. 

Sonuç: Anaerobik kapasite ve otonom sinir sistemi 
arasındaki ilişkinin ilk defa incelendiği bu araştırmada 
düzenli yapılan egzersizin KHD profilini anlamlı düzeyde 
etkilediği tespit edilmiştir. İstirahatte ölçülen KHD 
parametrelerinin sporcularda, sedanterlerden daha fazla 
anaerobik gücü yansıtan bir belirteç olarak kullanılabileceği 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: KHD, Otonom Sinir Sistemi, 
Anaerobik Güç, Hentbol 
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PS003 

Tüketici Egzersizin Sıçan Kalp Kası ve İskelet Kasında 
Farklı Zaman Aralıklarında Ortaya Çıkardığı Hasar 
Belirteçleri 

Badegül Sarikaya1, Metin Runa2, Duygu Dayanır3, Lamia 
Pınar2 
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji 
Ana Bilim Dalı, Ankara 

Giriş ve Amaç: Sıçan kalp ve iskelet kasında, tüketici 
egzersiz kaynaklı hasar belirteçlerinin oluştuğu zamansal 
farklılıklar incelenmiştir. 

Yöntemler: Sıçanlar; sedanter kontrol (Kon, n=6), tüketici 
egzersizden hemen sonra feda edilen akut hemen (AH, n=6) 
ve 1 gün sonra feda edilen akut 1 (A1, n=6) grubu olarak 
ayrılmıştır. Tüketici egzersiz, koşu bandında 0° eğimde, 
15m/dk ile başlayan hızın, her 3 dakikada bir 5m/dk 
arttırılarak, 35 m/dk ya ulaşması ile gerçekleştirilmiştir. 
Anestezi altında kalpten kan alımı ile feda edilen sıçanlardan 
kan, gastroknemius kası ve sol ventrikül doku örnekleri 
alınmış; plazmada kortizol, kardiyak troponin I (cTnI), ve 
kasta myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçümleri, kas ve 
sol ventrikül dokularında ise histomorfolojik incelemeler 
yapılmıştır. Gruplar arası farkları incelemek için ANOVA, 
post-hoc Tukey testi kullanılmıştır (p˂0,05).  
Bulgular: Plazmada, kontrole göre, AH grubunda; cTnI 
(p=0,041), kortizol (p=0,04) düzeylerinde artış; A1 grubunda 
kortizol (p=0,004) düzeyinde azalma; kasta, AH grubuna 
göre, A1 grubunda MPO aktivitesinde (p=0,037) artış 
bulunmuştur. Histolojik olarak lökosit infiltrasyonu, 
interfibriler mesafedeki artış, piknotik çekirdek sayısındaki 
artış gibi inflamatuvar ve hasar bulgularının kalpte, AH 
grubunda başladığı ve ertesi gün de (A1) devam ettiği; 
iskelet kasında ise AH grubuna göre tükenmeden bir gün 
sonra (A1) daha belirgin olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Kalp hasarının belirteçi olarak kabul edilen cTnI 
düzeyinin AH grubunda artış gösterdiği; kasta nötrofil 
infiltrasyonunun bir belirteci olarak ölçtüğümüz MPO 
aktivitesinin ise A1 grubunda arttığı saptanmıştır. 
Histomorfolojik görüntülemede de kalpte tükenmeden 
hemen sonra (AH) inflamatuvar bulgular daha belirginken, 
gastroknemius kasında tükenmeden bir gün sonra (A1) 
inflamasyonun kontrol ve AH grubuna nazaran daha belirgin 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre, tüketici egzersiz 
esnasında kanda düzeyi artan kortizolün kastaki inflamatuvar 
süreci baskılayabildiği, ancak kalpte böyle koruyucu bir etki 
yaratamadığı düşünülmüştür. 05/01/2018 tarihinde, G.Ü.ET-
18.001 numaralı, etik kurul onayı alınan bu çalışma, Gazi 
Üniversitesi BAP Birimi (01/2018-24) tarafından 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Egzersiz, İskelet Kası Hasarı, 
Kalp Kası Hasarı, Kortizol 

PS004 

Adolesan Kadın Haltercilerde Gelişmiş Parmak 
Sıkıştırma Kuvveti Duyusu 

Kenan Erdağı1, Melda Pelin Yargıç2, Leyla Aydın3 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü AD, Konya, 
TÜRKİYE 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Spor 
Hekimliği AD, Konya, TÜRKİYE 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji AD, Konya, TÜRKİYE 

Giriş ve Amaç: Kuvvet duyusu, eklem pozisyon duyusu ve 
kinestezi ile birlikte propriyosepsiyonun bir bileşenidir. 
Maksimal istemli izometrik kontraksiyonun belli bir 
yüzdesinin tekrarlanabilme becerisi ile değerlendirilir. 
Egzersizin, eklem pozisyon duyusu ve kinesteziyi 
geliştirdiği bilinmesine rağmen kuvvet duyusu üzerindeki 
etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı adolesan elit 
haltercilerin yaptığı egzersizlerin parmak sıkıştırma (pinch) 
kuvvet duyusu üzerine etkisi olup olmadığını araştırmaktır. 

Yöntemler: Çalışmaya en az 4 yıldır ulusal ve uluslarası 
düzeyde müsabakalara katılan 25 elit kadın adolesan halterci 
(ortalama yaş: 16.4±1.63) ile 22 sedanter kadın adolesan 
(ortalama yaş: 15.7±0.45 ) dahil edildi. Her bir katılımcının 
maksimum lateral ve iki nokta parmak sıkıştırma kuvveti 
değerleri pinchmetre kullanılarak ölçüldü. Katılımcılara bu 
değerin %50'sini oluşturacak şekilde pinchmetreye bakarak 3 
kez sıkıştırmaları ve bu kuvveti öğrenmeye çalışmaları 
istendi. Daha sonra katılımcılardan herhangi bir görsel 
geribildirim almadan 3 kez daha aynı hedef kuvveti 
oluşturmaları istendi. Elde edilen ölçümlerden mutlak hata, 
ortalama hata kareleri kökü, varyasyon katsayısı, sabit hata 
hesaplandı. Her bir parametre hedef değere oranlanarak 
normalize edildi. Karşılaştırmalarda normalize değerler 
kullanıldı. Mutlak hata ve ortalama hata kareleri kökü 
denemelerin doğruluğunu; varyasyon katsayısı tutarlılığını; 
sabit hata ise hatanın yönünü değerlendirmek için kullanıldı. 
Araştırma için etik kurul onayı alınmıştır. (2018/1584). 

Bulgular: Haltercilerin lateral (6.8±1.02 kg) ve iki nokta 
parmak sıkıştırma kuvveti (4.3±1.24 kg)değerleri 
sedanterlere kıyasla (lateral:6.0±1.02 kg, iki nokta: 3.6±0.75 
kg) daha yüksek (sırasıyla p=.03 and p=.02), normalize 
edilmiş mutlak hata değerleri ise daha düşük olarak bulundu 
(p<0.01).  

Sonuç: Bu sonuçlar, düzenli halter antrenmanının 
adölesanlarda parmak sıkıştırma kuvvetini artırdığını, ayrıca 
hatanın tutarlılığını ve yönünü etkilemeden, parmak 
sıkıştırma kuvveti duyusunun doğruluğunu geliştirdiğini 
göstermektedir. Gelecekteki çalışmalarda, genç sporcularda 
gözlemlediğimiz kuvvet duyusundaki yüksek doğruluğun, 
yetişkin veya yaşlı haltercilerde de olup olmadığını 
araştırmak uygun olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Halter, Kuvvet Duyusu, 
Parmak Sıkıştırma Kuvveti, Propriyosepsiyon. 
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PS005 

Erkek Sıçanlarda İstemli Egzersizin Su Tüketimi ve Kan 
Basıncı Üzerine Etkisi 

Pınar Tayfur, Burcu Şen, Selma Arzu Vardar 
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Edirne 

Giriş ve Amaç: İstemli fiziksel aktivitenin kan basıncına 
etkisinde su tüketiminin rolü ile ilgili az sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı erkek sıçanlar 
tarafından yapılan, sekiz hafta süren istemli egzersizin su 
tüketimi ve kan basıncına etkisinin incelenmesidir. 
 
Yöntemler: Sprague-Dawley türü erkek sıçanlar (264,6±4,2 
gr), etik onay sonrası (TÜHADYEK-2018/25) standart 
kafeste tutulan kontrol (K; n=7) ve dönen tekerlek bulanan 
kafeslerde tutulan aktivite (A; n=7) gruplarına ayrıldı. Her 
biri ayrı kafeslere yerleştirilen sıçanların sekiz hafta boyunca 
standart laboratuvar yemine ve ters osmoz sisteminden 
geçirilen içme suyuna serbestçe erişimi sağlandı. Günlük sıvı 
alımları, aktiviteleri ve haftalık vücut ağırlıkları ölçüldü. 
Beslenme öncesi ve 8.haftanın sonunda tail-cuff 
pletismografisi yöntemiyle kuyruktan kan basıncı ölçüldü. 
Kilo değişimi Lee indeksiyle, kardiyak hipertrofi kalp 
ağırlığı/tibia uzunluğu oranı incelenerek belirlendi. Kalp, 
karaciğer, böbrek ağırlıkları belirlendi. İstatistiksel 
karşılaştırmalar için Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

Bulgular: A grubundaki sıçanların sekiz haftalık periyodda 
günlük fiziksel aktivitesi ortalama 2,61±2,0 km/gün 
bulundu. Grupların egzersiz öncesi bazal kiloları ve kan 
basıncı benzerdi. Haftalık su alımları arasındaki fark 
karşılaştırıldığında A grubundaki sıçanların sıvı tüketiminin 
K grubundan daha fazla olduğu görüldü (p<0,05). Sistolik 
kan basıncı A grubunda (125,3±4,6 mmHg) K grubundan 
(130,3±2,2 mmHg) düşük bulundu (p=0,02). Kiloları A 
grubunda (355,2±14,8 gr), K grubundan (387,14±12,2 gr) 
düşük bulundu (p<0,05). Kalp, karaciğer, böbrek ağırlıkları 
ve kalp ağırlığı/tibia uzunluğu oranında gruplar arasında 
anlamlı farklılık saptanmadı. 

Sonuç: Bu çalışma bulguları istemli egzersizin kan basıncı 
ve kilo alımını azaltıcı etkisinde su tüketimindeki artışın rolü 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, İstemli Fiziksel Aktivite, Su 
Tüketimi, Kan Basıncı 

 

 

 

 

 

 

PS006 

Akut Tüketici Egzersizin Sıçan Sağ ve Sol Ventrikülünde 
Oksidatif Sürece Ve PON-1 Enzim Aktivitesine Etkisi 

Badegül Sarikaya1, Metin Runa2, Duygu Dayanır3, Yasemin 
Gündüztepe4, Lamia Pınar2 
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji 
Ana Bilim Dalı, Ankara 
4Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 
Ankara 

Giriş ve Amaç: Tüketici egzersiz kardiyomiyositlerde 
oksijen tüketimini artırarak, reaktif oksijen türleri ve 
antioksidan savunma arasında dengesizliğe neden olur. 
Antioksidan bir enzim olan Paraoksonaz-1 (PON-1)’in 
kardiyoprotektif olduğu düşünülmektedir. Gelişimsel, 
biyokimyasal ve fonksiyonel açıdan farklılık gösteren sağ ve 
sol ventrikülün fiziksel tükenme stresine karşı gösterdikleri 
inflamatuvar yanıtlar histolojik olarak incelenmiş; oksidan 
sistem ve paraoksonaz enzim aktivitesinin bu yanıtlardaki 
rolü değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Yöntemler: Çalışmada kullanılan 18 adet sıçan; tüketici 
egzersiz yapmayan ‘kontrol’ (K, n=6), tüketici egzersizden 
hemen sonra feda edilen akut hemen (AH, n=6) ve 1 gün 
sonra feda edilen akut 1 (A1, n=6) grubu olarak ayrılmıştır. 
Tüketici egzersiz, tredmil üzerinde giderek artan şiddette, 
son hız 40 m/dk olacak şiddette ve 0° eğimde uygulanmıştır. 
Kalp dokularında (sağ ve sol ventrikülde) Total Antioksidan 
Kapasite (TAS), Total Oksidan Kapasite (TOS) düzeyleri ve 
PON-1 enzim aktivitesi ölçülmüştür. Gruplar arası farkları 
incelemek için ANOVA, posthoc Tukey; sağ ve sol ventrikül 
arasındaki farklılaşmalar için paired-sample t test 
kullanılmıştır (p˂0,05). 
Bulgular: Kontrol grubuna göre, AH grubunda; sol 
ventrikülde TAS seviyesinde ve PON-1 aktivitesinde 
azalma, sağ ventrikülde TAS seviyesinde azalma, A1 
grubunda; sol ventrikülde PON-1 aktivitesinde azalma, sağ 
ventrikülde TAS ve TOS seviyesinde azalma bulunmuştur. 
Sağ ventriküle kıyasla sol ventrikülde, kontrol grubunda 
TAS seviyesi düşük, TOS seviyesi yüksek; AH grubunda 
TAS seviyesi ve PON-1 aktivitesi düşük, A1 grubunda ise 
TAS seviyesi düşük, TOS seviyesi yüksek bulunmuştur. 
Farklar anlamlıdır (p<0.05). Histolojik bulgularda; sol 
ventrikülün özellikle akut hemen grubunda, sağa nazaran 
daha belirgin inflamasyon bulguları gösterdiği fark 
edilmektedir. 
Sonuç: Tüketici egzersizin, sağ ventriküle nazaran, özellikle 
sol ventrikülde belirgin olarak antioksidan kapasiteyi 
azalttığı ve tüketici egzersiz sonrası oksidatif hasara karşı 
PON-1 enziminin kardiyoprotektif etkiyi göstermediği 
kanısına varılmıştır. Sağ ve sol ventrikülün egzersize uyum 
yanıtları, bu farklılıkların oluşmasına neden olmuş olabilir. 
G.Ü.ET-17.040 numaralı etik kurul onaylı bu çalışma, Gazi 
Üniversitesi BAP Birimi (01/2017-29) tarafından 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Paraoksonaz, Sağ Ventrikül, Sol 
Ventrikül 
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PS007 

Akut Egzersiz Yapan Sıçanlarda Asetaminofenin 
Karaciğer Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkileri 

İlkay Aksu1, Müge Kiray1, Celal Gençoğlu2, Ayşegül Taş3, 
Osman Açıkgöz1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 
Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İzmir 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Kocaeli 

Giriş ve Amaç: Fiziksel aktivite sağlıklı yaşam tarzının 
önemli bir bileşenidir. Akut egzersiz çeşitli dokularda 
oksidan ve antioksidan düzeyleri arasında dengesizlik 
yaratarak oksidan stres oluşturmaktadır. Karaciğerde de 
egzersiz sırasında reaktif oksijen türleri oluşabilir. Analjezik 
ilaçlardan asetaminofen alışılmamış egzersiz sonrasında 
oluşan ağrı ve acıyı azaltmak ve önlemek için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Asetaminofen hepatotoksik etkilidir. 
Asetaminofene bağlı oluşan karaciğer hasarlanmasının 
nedeni tamamen açıklanmış olmamakla birlikte reaktif 
oksijen türlerinin oluşumu ve lipit peroksitler başlıca 
faktörler olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada ılımlı ve 
tüketici akut egzersiz sonrasında subtoksik dozlarda 
asetaminofenin karaciğerde lipit peroksidasyonuna, 
glutatyon durumuna ve antioksidan enzim aktivitelerine 
etkisi araştırılmıştır.  

Yöntemler: Yapılan tüm deneyler için; Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanı Araştırmaları Etik 
Kurulu’ndan etik açıdan uygundur onayı alınmıştır. 
Çalışmada 63 erişkin erkek wistar (4-6 aylık, 200-250 g 
ağırlığında) sıçan kullanılmıştır. 9 deney grubu 
oluşturulmuştur (kontrol, ılımlı egzersiz, tüketici egzersiz, 
ılımlı egzersiz ve 100mg/kg asetaminofen, ılımlı egzersiz ve 
250 mg/kg asetaminofen, tüketici egzersiz ve 100mg/kg 
asetaminofen, tüketici egzersiz ve 250mg/kg asetaminofen, 
100mg/kg asetaminofen, 250 mg/kg asetaminofen grupları). 
10m/dak 1 saat ve 25 m/dak tükeninceye kadar koşu bandı 
egzersizi yaptırılmıştır, sonrasında 100mg/kg ve 250 mg/kg 
intraperitoneal asetaminofen uygulanmıştır. Grupların 
ortalamaları arasındaki fark SPSS programında non-
parametrik Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi 
kullanılarak değerlendirilmiş, Kruskal-Wallis testi anlamlı 
bulunduğunda hangi gruplar arasında fark olduğunu 
belirleyebilmek için Mann-Withney U testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Akut ılımlı ve tüketici egzersiz sonrası iki farklı 
subtoksik dozda uygulanan asetaminofen karaciğer glutatyon 
durumunda bir değişiklik oluşturmamıştır. Serum enzim 
aktivitelerinde gruplar arası anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. Hematoksilen-eosin ile boyanan karaciğer 
kesitlerinde egzersiz ve/veya ilaç gruplarının tümünün 
kontrole göre, hepatositlerde vakuolizasyon, sinuzoidlerde 
genişleme, eozinofilik madde birikimi gibi benzer 
etkilendiği izlenmiştir. Yüksek doz asetaminofen grubunda 
morfolojik değişikliklerin daha şiddetli olduğu 
kaydedilmiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak; akut ılımlı ve tüketici egzersiz 
sonrasında subtoksik dozlarda tek seferlik asetaminofen 
uygulaması histolojik görüntüyü değiştirebilirken karaciğer 
oksidan-antioksidan dengesini ve serum karaciğer 
enzimlerini etkilemiyor olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Asetaminofen, Oksidatif 
Stres 
 
PS008 

Probiyotikler Wistar Sıçanlarında Egzersize Bağlı 
Oksidatif Stresi Azaltır 

Yıldırım Kayacan1, Aybike Kola2, Hayrullah Yazar3, Mehtap 
Ünlü Söğüt4 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesi, Samsun, Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Samsun, Türkiye 
3Sakarya üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 
Sakarya, Türkiye 
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Samsun, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, probiyotik ve 
egzersizin oksidatif stresin bir belirteci olan tiyol disülfit 
dengesi üzerindeki etkisini araştırmaktır.  

Yöntemler: Erkek albino Wistar sıçanlar (n = 32) rastgele 
olarak dört gruba ayrıldı: kontrol (C), egzersiz grubu (EX), 
probiyotik (PRB) ve probiyotik + egzersiz grubu (PRBex). 
L. rhamnosus, L. acidophilus ve B. bifidum (Solgar, ABD) 
içeren bir probiyotik kapsül günlük olarak (1 x 109 CFU 
bakteri konsantrasyonu) verildi. Probiyotikler 300 μl steril su 
içerisinde çözüldü. Egzersiz ve probiyotik uygulaması, 4 
hafta boyunca haftada 5 gün yapıldı. Deney protokolünün 
tamamlanmasının ardından, oksidatif stres parametrelerinin 
belirlenmesi için serum total tiyol ve doğal tiyol 
konsantrasyonları ölçüldü. Dinamik disülfit düzeyi (DD), 
azaltılmış tiyol (RT), okside tiyol (OT) ve tiyol oksidasyon 
azaltma (TOR) yüzde oranları karşılaştırıldı. Gruplar 
arasındaki fark SPSS v.21 Anova testi ile analiz edildi ve 
alfa değeri p <0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, serum DD 
düzeyleri PRBex grubunda anlamlı derecede düşük ve EX 
grubunda en yüksek idi. En düşük OT ve en yüksek RT 
oranları PRBex grubunda olduğu tespit edildi. En yüksek OT 
değeri EX grubunda gözlendi. PRBex'te TOR değerleri en 
yüksek düzeyde bulundu. 

Sonuç: Sonuç olarak, egzersizin oksidatif stresi artırdığı ve 
egzersizle birlikte probiyotik uygulamasının dinamik disülfit 
değerini düşürdüğü ve oksidatif hasarı önemli ölçüde 
azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada kullanılan 
yeni oksidatif stres ölçüm yöntemi, sporcuların 
performansını değerlendirmek ve geliştirmek için pratik ve 
kullanışlı bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Probiyotik, Oksidatif Stres, 
Tiyol Disülfit Dengesi 
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PS009 

Akut Supramaksimal Egzersizin Koku Duyusu 
Performansına Akut Etkisi 

Gizem Düşmez1, Cem Şeref Bediz2, Adile Öniz1, Erkan 
Günay3, Çağdaş Güdücü1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim 
Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 
Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Giriş ve Amaç: Nesnel koku duyusu değerlendirme 
yöntemleri geliştikçe egzersizin koku duyusuna etkileri 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Aerobik temelli egzersizlerin 
akut ve/veya kronik etkilerine dair bulgular giderek 
artmaktadır. Kısa süreli ve yüksek şiddetli anaerobik 
egzersiz modellerinin koku duyusu üzerine etkileri 
bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı supramaksimal 
egzersizin koku duyusu performansına akut etkisinin 
incelenmesidir. 
Yöntemler: Çalışmaya 15 gönüllü sağlıklı sporcu erkek (yaş 
ort. 22,4) katılmıştır. Katılımcılar kontrol ve çalışma 
gruplarına rasgele olacak şekilde dağıtılmıştır. Tüm 
katılımcılara Sniffin’ Sticks Testi (koku çubukları) 
uygulanarak; koku eşiği, ayırt etme ve tanımlama 
performansları ölçülmüştür. Toplam puan açısından normal 
koku duyusu performansı gösteren katılımcılar çalışmaya 
dahil edilmiştir. Sonrasında çalışma grubuna Wingate test 
protokolü (WAnT) uygulanmıştır. WAnT sırasında vücut 
ağırlığı kilogramı başına 90 gram olacak şekilde 30 saniye 
boyunca yük uygulanmıştır. Dinlenme grubundaki 
katılımcılar WAnT ile eş sürede pasif şekilde 
dinlendirilmiştir. Her iki grup oturumlardan sonra tekrar 
ayırt etme testine girmiştir. İstatistiksel analizlerde 5x2'lik 
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 
Bulgular: ANOVA sonuçlarına göre gruplar arası bir fark 
görülmemiştir. İkili analizlerde ise egzersiz öncesi ve sonrası 
oluşan koku ayırt etme skorlarının anlamlı olarak artış 
gösterdiği saptanmıştır (p=0.012). Ayrıca, ayırt etme 
skorlarının egzersiz grubunda her katılımcıda artış 
gösterdiği, ancak dinlenme grubunda böyle bir değişim 
olmadığı görülmüştür. 
Sonuç: Supramaksimal/anaerobik bir egzersizin koku 
duyusu performansını akut olarak arttırdığı bulunmuştur. 
Çalışma bir ön çalışma niteliğindedir. Katılımcı sayısının her 
iki grupta arttırılması ile daha genellenebilir sonuçlara 
ulaşılması beklenmektedir. Ayırt etme skorlarındaki artışın 
hangi fizyolojik mekanizmalar ile ortaya çıktığına dair ileri 
dönem çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Koku Duyusu Performansı, Egzersiz 
Etkisi, Anaerobik Egzersiz, Koku, Sniffin Sticks 
 
PS010 

Egzersiz ile Birlikte Omega 3’ün (DHA) Etkinliğinin 
Deneysel Aşil Tendinopati Oluşturulan Sıçanlarda 
Araştırılması 

Köksal Gündoğdu1, Şeymanur Yılmaz Taşçı2, Kemal Alp 
Nalcı3, Gülşah Gündoğdu4, Kübra Asena Terim Kapakin5, 
Alper Kürşat Demirkaya6, Mustafa Gündoğdu7, Ahmet 
Hacımüftüoğlu3 
1Denizli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Türkiye 
5Atatürk Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Veterinerlik 
Patolojisi Anabilim Dalı, Türkiye 
6Bilecik Şeyh Edebali Universitesi, Meslek Yukseokulu, 
Gıda İşleme Bolumu, Turkiye 
7Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş 
Tedavisi Anabilim Dalı, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Aşil tendinopatisi (AT) atletlerde sık 
karşılaşılan aşil tendonunun aşırı kullanılmasına bağlı bir 
patolojidir. Vücutta çeşitli biyolojik etkilere sahip olan 
dokosa heksaenoik asit (DHA, Omega-3) kollajen sentezini 
arttıran doymamış bir yağ asitidir. Belirli kas gruplarını 
çalıştırmaya yönelik yapılan egzersizin tendon hacmini ve 
gerilme kuvvetini arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada; Tip 
I kollajenaz enzimi ile AT modeli oluşturulan sıçanlarda 
egzersiz ile birlikte DHA’nın etkinliğinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Atatürk Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel 
Etik Kurulu tarafından çalışma onaylandı. Tip I kollajenaz 
enziminin sol peritendinöz alana uygulanması ile AT modeli 
oluşturuldu ve rastgele 4 gruba ayrıldı (1.Grup: hastalıklı 
kontrol, 2.Grup: egzersiz, 3.Grup: DHA (150mg/kg/gün) ve 
4.Grup: DHA (150mg/kg/gün)+Egzersiz). Sıçanlara DHA 
uygulamaları 4 hafta adaptasyonu takiben 8 hafta boyunca (5 
gün/hafta) oral olarak verildi. Egzersiz uygulamaları da 1 
hafta (10m/dk hızla ve 30dk/gün) adaptasyonu takiben 8 
hafta boyunca (5 gün/hafta; 20 m/dk hızla ve 30 dk/gün;) 
koşu bandında gerçekleştirildi. 1.Grup sıçanların sağ 
tendonları sağlıklı kontrol grubu olarak kullanıldı. Deney 
sonunda sıçanlar genel anestezi altında dekapitasyon ile 
sakrifiye edildi ve ELİSA yöntemi ile serum IL1-β düzeyinin 
belirlenmesi için abdominal aortadan kan örnekleri ve 
histopatolojik inceleme için aşil tendonları (kalkeneus 
kemikleriyle birlikte) alındı.  
Bulgular: Histopatolojik olarak, sağlıklı kontrol grubunda 
herhangi bir lezyon gözlenmez iken 1.Grupta tendon 
hücrelerinin dejenere olduğu ve normal yapısının bozulduğu 
görüldü. 2., 3. ve 4. Gruplarda fibrosit ve fibroblastlardan 
oluşan bağ doku hücrelerinin yoğunlaştığı ve yeni kapiller 
damarların şekillendiği, tendon ipliklerinin düzenli bir 
şekilde seyretmeye başladığı gözlendi ve en belirgin 
iyileşmenin 4.Grupta olduğu tespit edildi. Serum IL1-β 
düzeylerinde ise 1. Gruba göre 3. ve 4. Grupta istatiksel 
olarak anlamlı azalma tespit edildi (p<0.05).  
Sonuç: AT patogenezinde önemli rol oynayan 
inflamasyonun giderilmesi/azaltılması/iyileştirilmesinde 
DHA’nın önemi belirlendi. AT hastalarında egzersiz ile 
birlikte DHA kullanımının önerilebileceği sonucuna varıldı. 
Bu çalışma Şeymanur Yılmaz Taşcı’nın ÖYP ödeneği ile 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Aşil Tendinopatisi, Egzersiz, Omega 3 
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PS011 

Yaşlı Sıçanlarda Kurkumin Uygulamasının 
Gastroknemius Kasında Total Oksidan ve Total 
Antioksidan Seviyelere Etkisinin Araştırılması 

Arzu Keskin Aktan1, Hilal Karakaş1, Aslı Öktem1, Kazime 
Gonca Akbulut2 
1Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Kayseri 
2Gazi Ünversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 

Giriş ve Amaç: Kurkumin kuvvetli anti-oksidan özelliğinin 
yanısıra anti-inflamatuar ve anti-tümör etkileri olan doğal bir 
polifenoldür. Kurkumin bu özellikleri ile yaşlanma ve 
yaşlanma ilişkili pek çok hastalık modelinde koruyucu etkili 
görünmektedir. Yaşlanma ile çoğu organ ve doku düzeyinde 
oksidatif stres düzeyinde artış olduğu bilinmektedir. Bu 
bağlamda aerobik metabolizması yüksek dokulardan birisi 
olan iskelet kasında, kurkumin uygulamasının oksidatif 
hasarı azaltmaya yönelik etkisi olup olmadığını göstermeyi 
amaçladık. 
 
Yöntemler: Toplamda 18 adet Wistar cinsi erkek sıçanlar 
(gençler: 3 aylık, yaşlılar: 22 aylık) kullanılarak 3 grup 
oluşturuldu; 1) Genç-Kontrol (n=6), 2) Yaşlı-Kontrol (n=6), 
3)Yaşlı-Kurkumin (n=6). Genç ve yaşlı kontrol gruplarına % 
4 DMSO (dimetil sülfoksit) içeren PBS (phosphat buffered 
saline), Kurkumin grubuna ise % 4 DMSO-PBS ile 
çözülerek hazırlanmış kurkumin 30 mg/kg/gün dozda 21 gün 
süre ile intraperitoneal yoldan uygulandı. Tüm sıçanların 
gastroknemius kaslarında uygun ticari kitler kullanılarak 
spektrofotometrik yöntemle total oksidan seviye (TOS; µmol 
H2O2 Equiv./L) ve total antioksidan seviye (TAS; mmol 
Trolox Equiv./L) ölçümleri yapıldı. Ayrıca TOS’ un TAS’a 
oranlanmasıyla elde edilen oksidatif stres indeksi (OSI) 
hesaplandı. İstatistiksel analiz için ANOVA, LSD kullanıldı 
ve p<0,05 düzeyi istatistiki olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Genç kontrol grubuna kıyasla yaşlı sıçanların 
gastroknemius kasıda TAS anlamlı olarak azalırken 
(p=0,001), TOS anlamlı olarak arttı (p=0,01). Yaşlı 
sıçanlarda kurkumin uygulaması ise TAS’ ı anlamlı olarak 
arttırdı (p=0,01). Oksidatif stres düzeyinin göstergesi olarak 
kabul edilen OSI ise yaşlanma ile anlamlı olarak artarken 
(p=0,001), kurkumin uygulaması OSI’ yi azalttı (p=0,033). 

Sonuç: Kurkumin uygulaması gastroknemius kasında 
yaşlanma ile artan oksidatif stresi azaltmada etkili 
görünmektedir. 

Bu çalışma TÜBİTAK 2209A projesi kapsamında 
(1919B011802351) desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Oksidatif Stres, 
Gastroknemius, Kurkumin 

 

 

PS012 

Sigara Bağımlısında Hipnozun Solunum Fonksiyonu 
Üzerine Etkisi 

Füsun Sunar1, Ferzin Henareh Chareh2 
1KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 
2KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem II, Konya, 
Türkiye 

Giriş ve Amaç: Sigara başta obstrüktif tip KOAH olmak 
üzere akciğer kanserine kadar giden hastalıklara neden 
olmaktadır. Amacımız, sigara içen vakada hipnozun 
solunum fonksiyonunna etkisini araştırmaktır. 

Yöntemler: 53 yaşında, otuz yıldır günde bir paket sigara 
içen ve beş yıldır efor dispnesi olan KOAH hastasına 
çalışma yapıldı. Hipnoterapi ile sigarayı bırakmaya gelen 
erkek hastaya spirometrik ölçümler uygulandı. Vakaya hızlı 
hipnoz tekniği ile transsa sokuldu. Hipnozda olumlu 
imgelemeler ve nefes teknikleri uygulandı. Hipnoz öncesi ve 
hipnoz altında spirometrik ölçümler kaydedildi. Geri sayma 
metodu ile uyandırıldı. Bu seanslar üç hafta haftada bir 
tekrarlandı. Seans aralarında otohipnoz ve nefes teknikleri 
öğretilerek evde devamı sağlandı. 

Bulgular: Çalışmamızda hipnoz öncesi; FEV1: %41, FVC: 
%69, FEV1/FVC:%49,7, FEF25-75:%10,9 olarak 
kaydedildi. Birinci seansta; hipnoz altındaki ölçümlerde; 
FEV1:%45, FVC:%70, FEV1/FVC:%50,5, FEF25-75: 
%11,5, ikinci seansta: FEV1:%49, FVC:%72, FEV1/ 
FVC:%53, FEF25-75:%12, üçün seansta: FEV1:%50, 
FVC:%75, FEV1/FVC:%55, FEF25-75:%14 olarak bulundu. 
Üç Hafta sonunda günlük sigara sayısı yarıya düştü. 

Sonuç: Hipnoz altında solunum fonksiyonlarında yükselme 
olduğu kaydedildi. Hipnoterpistin hastaya olumlu imgeleme 
yaptırması sonucunda limbik bölgesine giden kan akışının 
artması ile endorfinler artar, huzursuzluk duyguları azalır. 
Solunum kaslarında gevşeme olur. Çalışmamız hipnozun 
sigara içen KOAH’lı vakada dispne rehabilitasyonu üzerine 
etkisini solunum fonksiyonları üzerinden gösteren ilk vaka 
olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hipnoz, Solunum Fonksiyon Testi, 
Sigara, KOAH, Astım 
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PS013 

Kannabinoid Tip 2 Reseptör Aktivasyonu Çekal 
Ligasyon Puncture ile Oluşturulan Sepsis Modelinde 
Akciğerde İnflamasyon ve Apoptozu Azaltır 
 
Murat Çakır1, Suat Tekin2, Züleyha Doğanyiğit3, Aslı Okan 
Oflamaz3 
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Yozgat 
2İnonü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, Yozgat 
 
Giriş ve Amaç: Çoklu organ yetmezliğine neden olabilen 
sepsis, yüksek mortalite oranına sahip önemli bir sağlık 
problemidir. İnflamatuar mediatörlerin etkisiyle immün 
yanıtı artması, sepsisde organ hasarına neden olur. 
Kannabinoid tip 2 (KB2) reseptörlerin immün hücrelerde 
geniş ekpresyonu olduğu ve immun yanıtta etkisi olduğu 
gösterilmiştir. Biz bu çalışmada çekal ligasyon ve puncture 
(CLP) ile oluşturulan sepsis modelinde KB2 reseptör 
agonisti JWH-133’ün akciğerde inflamasyon ve apoptoz 
üzerine olan etkisini araştırdık. 
Yöntemler: Çalışmamızda sprague-Dawley erkek sıçanlar 5 
gruba ayrıldı (Sham, CLP, CLP+JWH-133 0,2 mg/kg, 
CLP+JWH-133 1 mg/kg ve CLP+JWH-133 5 mg/kg). 
Sıçanların karın bölgesinden insizyonla çekumlarına ulaşıldı. 
Çekum cerrahi sutur ipliğiyle ile bağlandı. Bir iğne 
yardımıyla distal bölgeden çekum delindi. Sonrasında çekum 
karına içine yerleştirilip insüzyon bölgesi dikildi. Tedavi 
gruplarına JWH-133’ün 3 farklı dozu intraperitonal olarak 
uygulandı. 24 saat sonra hayvanlar sakrifiye edilerek 
organları immünohistokimyasal analizler için formaldehit 
solüsyon içerine konuldu. Akciğer dokusunda 
immünoistokimyasal yöntemle fosforile Nükleer faktör κB 
(p-NF-κB), Kaspaz-3, tümor nekroz faktör alfa (TNF-α), 
İnterlökin 1-beta (IL-1β ), interlökin-6 (IL-6) seviyesi 
ölçüldü. 
Bulgular: Bizim çalışmamızda CLP grubunun akciğer 
dokusunda p-NF-kB, Kaspaz-3, TNF-α, IL-1β, IL-6 seviyesi 
sham grubuna göre arttı (P<0.05). JWH-133'ün 1 ve 5 mg/kg 
dozlarında caspase-3 ve IL-6 seviyesi CLP grubuna kıyasla 
azalırken (P<0.05); p-NF-kB, TNF-α ve TNF-α seviyeleri 
JWH-133 uygulanan tüm dozlarda CLP grubuna göre 
anlamlı azalma gösterdi (P<0.05). 
Sonuç: Biz KB2 reseptör agonisti olan JWH-133’ün CLP ile 
oluşturulan sepsis modelinde akciğer dokusunda 
inflamasyonu ve apoptozu engelleyerek koruyucu özellik 
gösterdiğini bulduk. Bu çalışma Yozgat Bozok Üniversitesi 
tarafından desteklendi (BAP-6602c-TF/18-229). 
Anahtar Kelimeler: Çekal ligasyon Puncture, Sepsis, 
Kannabinoid Tip 2 Reseptör, JWH-133 
 
PS015 

Melatonin, Hormon Replasman Tedavisi ve Egzersizin 
Menopoz Oluşturulmuş Sıçanlarda Kardiyovasküler 
Etkileri 
Sevil Arabacı Tamer1, Tülin Altınoluk1, Miray Emran2, Seda 
Korkmaz2, Rozerin Göze Yüksel2, Zeynep Baykal2, Zehra 
Sena Dur2, Hilal Nişva Levent3, Mürüvvet Abbak Ural4, 

Meral Yüksel5, Özge Çevik4, Feriha Ercan3, Alper Yıldırım1, 
Berrak Ç. Yeğen1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD, 
İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 4, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji ABD, İstanbul 
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya 
ABD, Aydın 
5Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Biyokimya, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Menopozla oluşan östrojen kaybı 
kardiyovasküler hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar. 
Hormon replasman tedavisinin (HRT) veya egzersizin 
menopoz sonrası semptomları iyileştirdiği bilinmesine 
rağmen, HRT’nin bilinen yan etkilerini hafifletmeye yönelik 
alternatif yeni tedavilere ihtiyaç vardır. Menopoz 
oluşturulmuş sıçanlarda HRT ve/veya egzersiz tedavisi ile 
oluşabilecek oksidan etkileri azaltmak amacıyla, tedaviye 
antioksidan melatonin eklenmesinin oksidatif hasara karşı 
koruyucu etkileri araştırıldı. 
Yöntemler: Anestezi altında bilateral ovariyektomiyi 
takiben Sprague-Dawley sıçanlara (her grupta n=8 olmak 
üzere, 8 grup) normal su veya içme sularında HRT (1 
mg/kg/gün), melatonin (4mg/kg/gün) veya HRT+melatonin 
verildi. Bu 4 grup, postoperatif 14. günde sedanter (SED, 
SED-HRT, SED-melatonin, SED-HRT-melatonin) veya 
egzersiz (30 dk/gün, 5 gün/hafta, 8 hafta yüzme; E, E-HRT, 
E- melatonin, E-HRT-melatonin) gruplarına ayrıldı. Haftalık 
kilo takibi yapıldı. EKG ile kalp atım hızları ölçüldü. 
Yetmişinci günde dekapitasyon sonrası kalp çıkarılarak, 
antioksidan GSH ve lipit peroksidasyonunun belirteci MDA 
düzeyleri ile dokuya nötrofil infiltrasyonunu gösteren 
miyeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri değerlendirildi. Kalpte 
ve abdominal aortada DNA hasarını gösteren 8-
hidroksidoksiguanozin (8OHdG) seviyeleri (ELISA) ile 
TNF-alfa, IL-10 ve SIRT1 düzeyleri (western-blot) ölçüldü. 
Hücre hasarının histopatolojik değerlendirmesi için 
Hematoksilen-Eozin boyaması yapıldı. İstatistiksel 
analizlerde ANOVA ve Student's t-test kullanıldı. Bulgular: 
HRT alan tüm gruplar kilo verdi (p<0,05). Tüm tedavilerle 
TNF-alfa seviyeleri düşerken IL-10 seviyeleri yükseldi 
(p<0,05). Gruplar kalp hızları açısından farksızdı. HRT 
gruplarının kalp dokularında GSH seviyeleri azaldı (p<0,05), 
MDA ve MPO aktiviteleri değişmedi. Aortta tüm tedavilerle 
8OHdG düzeyi azalırken (p<0,05). HRT ile yükselen 
kardiyak 8OHdG seviyesi melatonin eklenmesiyle 
baskılandı (p<0,05). HRT-E ve HRT-E-melatonin 
kombinasyonlarında en yüksek SIRT1 seviyeleri görüldü 
(p<0,05). Histopatolojik incelemede, sedanter gruplarda 
incelmiş aort duvarı, endotel tabakasında ayrılma ve 
düzensiz kardiyomiyosit lifleri görülürken; HRT, egzersiz ya 
da melatonin tek başlarına veya birlikte eklendiklerinde ise 
normale yakın doku organizasyonu görüldü.  
Sonuç: Çalışmamızda, HRT’nin tek başına ya da egzersiz ile 
birlikte kullanımının oksidan/antioksidan dengesini 
bozduğu; melatonin eklenmesinin ise HRT kaynaklı 
kardiyovasküler inflamasyonu hafiflettiği gözlendi. 
Bulgularımız melatoninin postmenopozal kullanımını 
desteklemektedir. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Hormon 
Replasman Tedavisi, Melatonin, Menopoz, Kardiyovasküler 
Etki 

64 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
PS016 

Diyabetik Sıçanlarda Sistemik Adropin Uygulamasının 
Kalp Kası Oksidan ve Antioksidan Düzeyleri Üzerine 
Etkisi 
 
Fathia Hussien Mohamed, Çiğdem Özer 
Gazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 

Giriş ve Amaç: Tip 1 Diabetes Mellitus’ta (T1DM) 
oksidatif stres hiperglisemi ile ilişkilidir ve diyabetik 
kardiyomyopatinin, vasküler komplikasyonların primer 
nedeni olarak düşünülmektedir. Adropin enerji 
homeostazisinin ve insülin duyarlılığının sürdürülmesinde 
görev alan, endotelyal hücrelerin yeni bir düzenleyicisi 
olarak son dönemde tanımlanmış bir proteindir. Düşük 
adropin, kalp hastalığının erken teşhisi için potansiyel bir 
serum biyolojik belirleyicisi olabilmektedir. Akut miyokard 
infarktüsü, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığında 
adropin düzeyinin azaldığına dair kanıtlar vardır. 
Çalışmamızda, kronik diyabetik sıçanlarda, sistemik adropin 
uygulamasının; kalp dokusunda oksidan stres ve antioksidan 
düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.Yöntemler: 
G.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul’undan onay 
alınmasını takiben, 28 adet erkek Wistar-Albino sıçan 4 
gruba ayrıldı. 1.Kontrol 2.Kontrol+Adropin 3.Diyabet 
4.Diyabet+Adropin. Diyabet; tek doz i.p. 65 mg/kg 
Streptozotosin uygulaması ile oluşturuldu. Uygulamadan 72 
saat sonra kan şekerleri 250mg/dl ve üzeri olanlar diyabetik 
kabul edildi. STZ uygulamasından 10 hafta sonra, 10 gün 
süre ile günde 2 defa, i.p. 450 nmol/kg/gün Adropin 
uygulandı. Son uygulamadan bir gün sonra hayvanlar 
Ketamin-Ksilazin (45-5 mg/kg) anestezisi altında 
intrakardiyak kan alınmasıyla feda edildi. Kalp dokusunda 
oksidatif hasar; Total Oksidan Stres (TOS) kiti ve 
malondialdehit (MDA) düzeyleri ile değerlendirildi. 
Antioksidan Glutatyon düzeylerine bakıldı. Sonuçlar 
ANOVA ve Tukey testleri ile değerlendirildi. p<0.05 
değerleri anlamlı kabul edildi. Bulgular: Diyabetik grupta 
Total Oksidan ve MDA düzeyleri kontrole göre anlamlı 
olarak arttı (p<0.05). Adropin uygulaması artan oksidatif 
hasarda azalmaya neden oldu. Kontrol ile Kontrol+Adropin 
grupları arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Adropin 
uygulaması diyabetik gruba göre glutatyon düzeylerini 
yükseltti. Sonuç: Sistemik adropin uygulaması, kronik 
diyabetik sıçanlarda kalp dokusu üzerinde diyabetin neden 
olduğu oksidan hasarda azalma, antioksidan düzeyinde 
artmaya neden oldu. Bu bulgular bizde sistemik verilen 
adropinin diyabetin kardiyak komplikasyonları üzerinde 
etkili olabileceğini düşündürdü. Çalışmamızın bu alanda 
yapılacak diğer çalışmalara ışık tutacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Adropin, Diabetes Mellitus, Kalp 
Dokusu, Oksidan Stres, Antioksidan 

 

 

 

 

PS017 

Sertralin Uygulanmasının Kalbin Kasılma Gücü Üzerine 
Etkisinin Araştırılması; İn Vitro Model 

Esra Fidan, Z. Işık Solak Görmüş 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Ana bilim Dalı, Konya 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, postoperatif erken 
dönem kalp hastalarında sık karşılaşılan depresyonun 
önlenmesi/tedavisinde ve kalbin kontraksiyon gücünün 
düzenlenmesinde, sertralinle kombine edilen Mg+2’nin 
sinerjik etkilerinin tespit edilmesidir. 

Yöntemler: Çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı Laboratuarı’nda yapılmıştır. Erişkin 
erkek Wistar Albino cinsi ratlar kullanılmıştır. Toplam 40 
adet rat, rastgele 6 gruba ayrılmıştır. 1., 5. ve 6. gruplarda 
hafif eter anestezisi altında hayvanların kalplerinden alınan 
kanın pıhtılaşma sürelerine bakılmış, sonra plazması 
ayrılarak -20 0C saklanmıştır. İzole organ banyosundaki 
izometrik kontraksiyonlar 10-3 M adrenalin ile indüklenip, 
1. Grup (kontrol) sadece gözlemlenmiş, 2. gruba kümülatif 
(küm.) sertralin (10-9-10⁻4 M), 3. gruba küm. Magnezyum 
Sülfat (MgSO4) (0.1,1,2,4,8,10 mmol/L), 4. gruba küm. 
sertralin ve küm. MgSO4 ilave edilerek kasılmaları 
kaydedilmiştir. 5. gruba dekapitasyon öncesi 29 gün 10 
mg/kg/gün sertralin enjeksiyonu, 6. gruba da 14 gün 
boyunca 20 mg/kg/gün MgSO4 enjeksiyonu yapılmış, bu 
sürede ağırlıklarda meydana gelen değişimler kaydedilmiştir. 
5. ve 6. grup dekapitasyon sonrası 1. grup ile aynı işlemlere 
tabi tutulmuştur. Biyokimyasal paramatreler Roche c501 
rutin biyokimya otoanalizörü kullanılmıştır. İstatistiksel 
analizler SAS University Edition 9.4 programı kullanılarak 
yapılmıştır. 

Bulgular: Kontrol ile küm. MgSO4 arasındaki gerimler 
arası ilişki 4 mmol/L MgSO4 verildiği anda anlamlı olmaya 
başlamıştır. Kontrol grubu ile küm. sertralin grubu arasında 
gerimler arası ilişkide anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 
Küm. sertralin ve küm. MgSO4 ‘ın art arda verildiği izole 
organ banyosunda gerimde hızlı bir inhibasyon gözlenmiştir. 
Sertralinin 29 gün ve magnezyumun 14 gün enjeksiyonu 
sonrası istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Enjeksiyon 
yapılan ratların ağırlıkları arasında başlangıç durumuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Kan 
pıhtılaşma süreleri gruplar birbiriyle kıyaslandığında 
MgSO4 verilen grupta istatistiksel olarak anlamlı bir azalış 
gözlenmiştir. Plazma enzimlerinin bazılarında yükselme 
gözlenirken, Nt-BNP ve CRP’de büyük bir değişim 
gözlenmemiştir. 

Sonuç: Koroner baypas sonrası depresyon tedavisinde 
antidepresanlar eşliğinde MgSO4 kullanımı greftlerde 
vazospazmı inhibe etmek için sertraline yardımcı olabilir 
ancak pıhtılaşma süresini kısalttığı için ölümcül riskler 
doğurabilir. 

Anahtar Kelimeler: Atriyum, Magnezyum Sülfat, Sertralin 
 

65 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
PS018 

KOAH Hastalarında Bronkoskopik Hacim Küçültücü 
Cerrahi Bir İşlem Olan “Coil” İşleminin Hemoreolojik 
Parametrelere Etkisinin İncelenmesi 

Erhan Ugurlu1, Emine Kilic Toprak2, Nilüfer Yigit1, Ozgen 
Kilic Erkek2, Nazli Cetin Beyaz1, Hilmiye Pakyurek2, 
Göksel Altınısık Ergur1, Melek Bor Kucukatay2 
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları 
Ana bilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana bilim 
Dalı, Denizli 

Giriş ve Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
(KOAH), zararlı partikül veya gazlara ciddi maruziyetin 
neden olduğu havayolu ve/veya alveoler anormalliklere bağlı 
kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunumsal semptomlarla 
karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir 
hastalıktır. Bronkoskopik volüm küçültücü bir işlem olan 
akıllı sarmal tel tedavisi (coil)'de elastik recoili bozulmuş 
olan akciğer parankimi büzülerek hacim küçültülmektedir. 
KOAH’da alevlenme dönemlerinde hemoreolojik 
parametlerde kötüleşme olduğunu gösteren çalışmalar 
bulunmasına rağmen, coil tedavisi ile klinik ve laboratuvar 
düzelme sağlanan hastalarda hemoreolojik parametlerde 
iyileşme olup olmadığına dair yapılan bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada KOAH hastalarında coil 
uygulamasının eritrosit şekil değiştirme yeteneği 
(deformabilite), otolog ve standart (%40) hematokritte 
ölçülen tam kan viskozitesi (TKV) ve plazma viskozitesi 
(PV) üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
Yöntemler: Çalışmaya Türk toraks derneği rehberi ve 
GOLD klavuzlarına göre coil işlemi endikasyonu konulan 11 
hasta dahil edilmiş; coil öncesi ve tedaviden 1 ay sonra 
venöz kan örnekleri alınmıştır. Eritrosit şekil değiştirme 
yeteneği 0,3-30 Pa kayma kuvvetlerinde bir ektasitometre 
(LORCA) aracılığıyla, TKV ve PV rotasyonel bir 
viskometre ile ölçülmüştür. Veriler ortalama ± standart 
sapma, ortanca (en küçük-en büyük değerler) olarak ifade 
edilmiştir. Coil öncesi ve sonrası incelemeler arasındaki 
farklılıklar iki eş arasındaki farkın önemlilik testi ve 
Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testleri ile 
değerlendirilmiştir. p<0,05 değerler istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir. Çalışma Pamukkale Üniversitesi 
girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu tarafından 
11.06.2019 tarih ve 11 sayı ile onaylanmıştır. 
Bulgular: Coil işleminden 1 ay sonra alınan kan 
örneklerinde 0,3-0,95 Pa kayma kuvvetlerinde ölçülen 
eritrosit deformabilitesi değerleri işlem öncesine göre yüksek 
bulunmuştur (sırasıyla p=0,009, p=0,034 ve p=0,046). 
Tedavinin otolog ve %40 hematokritte ölçülen TKV, PV ve 
hematokrit değerleri üzerine istatistiksel olarak önemli 
düzeyde etkisi olmamıştır. 
Sonuç: Coil işlemi sonrası eritrosit deformabilitesinin 
artması, işlemin hastaların klinik düzelmelerine sebep olması 
yanında hemodinamilerini de olumlu olarak 
etkileyebileceğini göstermesi açısından olumludur. Anahtar 
Kelimeler: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Koah), 
Coil, Eritrosit Deformabilitesi, Viskozite 

 

PS019 

Vardiya Sisteminde Çalışan Sağlık Personelinde 
Sempato-Vagal Tonüsün Cinsiyete Göre 
Karşılaştırılması 

Pınar Çakan1, Sedat Yıldız2 
1İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 

Giriş ve Amaç: Kalp hızı değişkenliği (KHD) otonom sinir 
sistemi (OSS) durumunu ve kalp üzerindeki regülasyonunu 
değerlendirmek için kullanılan invaziv olmayan bir 
yöntemdir. KHD büyük oranda yaş ile cinsiyete bağlı olup 
bu faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. 
Mevcut araştırmanın amacı, vardiya sistemi çalışan sağlık 
personelinde kalp hızı değişkenliğini zaman ve frekans 
bağımlı ölçüm yöntemleriyle cinsiyet açısından 
karşılaştırmaktır.  
 
Yöntemler: Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
onay (No:2019/20) alındıktan sonra çalışma Malatya İnönü 
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM)’n de 
çalışmakta olan kadın ve erkekler üzerinde yapılmıştır. 
Çalışmaya dâhil edilme kriterleri; sağlıklı olmak, 18-45 yaş 
aralığında olmak, sigara içmemek ve menstruasyon 
döneminde olmamak olarak belirlendi. Kadın (grup 1, n=40) 
ve erkeklerde (grup 2, n=40) gece ve gündüz vardiyasında 
birer defa olmak üzere iki kez KHD bakıldı ve kan basıncı 
ölçüldü. Bu çalışmada istatistiksel analizler Minitab 19 paket 
programı kullanılarak yapıldı. Normal dağılım gösteren 
verilere t- testi uygulandı ve değerler ortalama ± standart 
hata olarak sunuldu. Normal dağılım göstermeyen verilere 
ise Mann Whitney U testi uygulandı ve değerler ortanca 
(min-maks) olarak sunuldu. p<0.05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Erkeklerde sistol (kadın: 100±1.35, erkek: 
115±1.42, p=0.000), diyastol (kadın: 71±1.31, 
erkek:77.±1.25, p=0.001), düşük frekanslı güç (LF) (kadın: 
61.75 (23.00-93.50), erkek: 76.70(31.50-90,40), p=0.000) ve 
sempatik/vagal denge (LF/HF) (kadın: 1.465(0.300-4.660), 
erkek: 3.295 (0.460-9.460), p=0.000) kadınlara kıyasla 
yüksek bulundu. Bununla beraber erkeklerde NN 
aralıklarının standart sapması (SDNN) (kadın: 40.77 ± 1.37, 
erkek: 36.36±1.52, p=0.036), ardışık farklılıkların ortalama 
karekökü (RMSSD) (kadın: 30.43±1.55, erkek: 24.86±1.38, 
p=0.005), ardaşık RR aralıkları arasındaki farkın en az 50 ms 
olma yüzdesi (pNN50) (kadın: 6.85 (0.00-82.30), erkek: 3.00 
(0.00-35.00, p=0.000) ve yüksek frekanslı güç (HF) (kadın: 
38.84±1.73, erkek: 29.82±1.75, p=0.000) kadınlara kıyasla 
düşük bulundu. 
Sonuç: Vardiya sistemi çalışan erkeklerde sempato-vagal 
tonüs ve kan basıncı kadınlara kıyasla yüksek bulunurken 
KHD bulguları düşük bulunmuştur. Dolayısıyla, erkeklerin 
hem daha stresli hem de sağlık açısından daha fazla risk 
altında oldukları görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Vardiya Sistemi, Sağlık Personeli, 
Kalp Hızı Değişkenliği, Cinsiyet 
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PS020 

Malign Hastalık ya da Malign Hastalık Dışı Nedenlerle 
Hastanede Yatmakta Olan Çocukların Annelerinde 
Sempato-Vagal Tonüs 

Pınar Çakan1, Sedat Yıldız2 
1İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 

Giriş ve Amaç: Çocukluk dönemi hastalıklar çocuklar ve 
ailelerini psikososyal yönden etkileyebilmektedir. Kanserli 
çocukların aileleri ise diğer kronik hastalıklı çocukların 
ailelerine oranla daha fazla travma ilişkili semptomlar 
yaşayabilmektedirler. Ebeveynler, bu pisikolojik travma 
sonrası post travmatik stres yaşayabilmektedir. Strese yanıtta 
aktive olan sistemlerden biri otonom sinir sistemidir (OSS). 
Kalp hızı değişkenliği (KHD), OSS durumunu ve kalp 
üzerindeki regülasyonunu değerlendirmek için kullanılan 
invaziv olmayan bir yöntemdir. Mevcut araştırmanın amacı, 
malign hastalığı olan çocukların annelerinde sempato-vagal 
tonüsü değerlendirmektir.  

Yöntemler: Çalışma, Malatya Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan onay (No:2019/43) alınarak yapıldı. Araştırma, 
sağlıklı çocukların anneleri (grup 1, n=25) ve İnönü 
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yatmakta olan 
malign dışı (grup:2, n=25) ve malign (grup 3, n=25) hastalığı 
olan çocukların anneleri üzerinde gerçekleştirildi. 
Katılımcılarda KHD ve kan basıncı bakıldı. İstatistiksel 
analizler Minitab 19 paket programı kullanılarak yapıldı. 
Verilere t- testi uygulandı ve değerler ortalama ± standart 
hata olarak sunuldu. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi.  

Bulgular: NN aralıklarının standart sapması (SDNN) (grup1 
(37±2.11), grup2 (35±2.30), grup3 (35±2.68)), ardışık 
farklılıkların ortalama karekökü (RMSSD) (grup1 
(32.45±2.46), grup2 (30.08±2.97), grup3(35.96±4.80)), 
sempatik/vagal denge (LF/HF) (grup1 (1.697±0.214), grup2 
(1.401±0.165), grup3 (1.265±0.164)) ile diğer KHD 
bulguları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark 
bulunmadı (p>0.05). Grup 1’ de sistol değeri (115±2.31) 
grup 2 (102±1.88) ve grup 3’e (109±1.8) oranla yüksek 
bulunmuştur. Grup 1’de diyastol değeri (79±1.71) grup 2’ye 
(73±1.86) oranla yüksek bulunurken grup 3 (78±1.66) ile 
benzer sonuçlar bulunmuştur.  

Sonuç: KHD değerleri açısından gruplar arasında anlamlı 
bir fark bulunmadı. Bu durum her üç grubun benzer stres 
yanıtı verdiklerini göstermektedir. Kan basıncı ve nabız 
değerleri açısından gruplar arasında her ne kadar fark 
bulunsa da üç grupta da bu değerler normal sınırlar 
içerisinde bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Malign Hastalık, Akut Hastalık, Anne, 
Sempato-Vagal Tonüs 

 

PS021 

Megaloblastik Anemili Erişkin Hastalarda Tedavi İlişkili 
Erken Dönem Serum Potasyum Değerlerinin İncelenmesi 

Egemen Kaya1, Volkan Karakuş2 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Muğla 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Hematoloji Kliniği 

Giriş ve Amaç: Vitamin B12 eksikliğinde gelişen ciddi 
megaloblastik anemili olguların parenteral yoldan tedavisi 
sırasında hipokalemi gelişebilir. Hipokaleminin başlıca 
etkileri kardiyaktır. P dalga amplitüdünde ve dalga 
genişliğinde artış, PR uzaması, T dalga düzleşmesi ve 
inversiyonu, ST depresyonu, uzamış QT ve U dalgaları 
başlıca EKG bulgularıdır. Bu çalışmada, şiddetli 
megaloblastik anemi tanısıyla parenteral yoldan tedavilerine 
başlanan hastaların serum potasyum seviyelerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Çalışmaya 9 erkek, 11 kadın 20 hasta alındı. 
Ortanca yaş 66,5 yıldı. Olguların tedavi öncesi ve tedavinin 
üçüncü gününde serum potasyum düzeyleri arasındaki fark 
‘bağımlı grupta t testi’ uygulanarak değerlendirildi. Normal 
dağılım göstermeyen değişkenler için ortanca (sıra değeri) 
kullanıldı. 

Sonuç: Tedavinin üçüncü gününde serum potasyum 
seviyesinde izlenen düşüş tedavi öncesi değerle 
karşılaştırıldığında anlamlı bulunmamıştır. p=0,062. Bu 
durum denek sayısının yetersizliği nedeniyle olmuş olabilir. 
Hipokalemi, tedaviye erken yanıtta yeni hematopoietik 
hücrelerin üretimi nedeniyle potasyum kullanımındaki 
belirgin artıştan kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda, 
tedavinin erken döneminde ortalama potasyum seviyesinde 
kısmi bir azalma saptanmasına karşın, EKG 
değerlendirmesinde klinik bulgu gözlenmemiştir. Fakat yine 
de bu tür hastalar tedavi sırasında yakından izlenmelidir. 
Çalışma prospektif olarak daha geniş bir hasta 
popülasyonunda yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Megaloblastik Anemi, Parenteral 
Tedavi, Hipopotasemi 
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PS022 

Psoriasis Hastalarında Bazı Trp Kanallarının mRNA 
Ekspresyon Seviyeleri 

Murat Çakır1, Seda Sabah Özcan2, Gülhan Gürel3 
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Yozgat 
2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji 
Anabilim Dalı, Yozgat 
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat 

Giriş ve Amaç: Psoriasis, altta yatan immün 
düzensizliklerle inflamatuar cilt lezyonlarına neden olan 
kronik bir inflamatuar cilt hastalığıdır. Keratinositler ile 
nötrofiller, dendritik hücreler, T-lenfositler ve mast hücreleri 
gibi immün sistem hücreleri arasındaki etkileşimlerin, 
psoriazis gelişiminde rolü vardır. Transient receptor 
potential (TRP) kanalları cilt bariyerinin devamlılığına ve 
kutanöz immünolojik ve inflamatuar süreçlere katkıda 
bulunur. Çalışmanın amacı psoriasisli hastaların periferal 
kan mononükleer hücrelerindeki (PBMC), transient receptor 
potential melastatin 2 (TRPM2), TRPM4, TRPM7, transient 
receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), transient receptor 
potential vanilloid 1 (TRPV1), TRPV2, TRPV3, TRPV4 ve 
transient receptor potential canonical 6 (TRPC6) mRNA 
ekspresyonlarını değerlendirmektir. 

Yöntemler: Çalışmaya plak psoriazisli 30 hasta ve 30 
sağlıklı kontrol alındı. TRP kanallarının PBMC'lerdeki 
ekspresyon seviyeleri kantitatif revers transkripsiyon PCR 
ile ölçülmüştür. 

Bulgular: Çalışmamızın sonuçları, hasta grubunda kontrol 
grubuna göre azalmış bir TRPM4, TRPM7, TRPV3, TRPV4 
ve TRPC6 gen ekspresyon seviyelerinin bulunduğunu 
göstermektedir (p<0.05). Hasta grubunda TRPM2 ve TRPV1 
genlerinde ekspresyon seviyesi kontrol grubuna göre artmış 
bulundu (p<0.05). Hasta ve kontrol grubu arasında TRPA1 
ve TRPV2 genlerinde anlamlı fark yoktu (p˃0.05). 
İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, TRPA1 gen 
ekspresyonu artmış, TRPV2 gen ekspresyonu hasta 
grubunda azalmıştı. 

Sonuç: Çalışmamız, psoriatik hastalarının periferik 
kanındaki TRP kanallarının mRNA seviyelerini gösteren ilk 
çalışmadır. Bulgularımız TRP kanallarının değişen mRNA 
ekspresyon seviyelerinin hastalığın patofizyolojisinde rolü 
olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: TRP Kanalları, mRNA, Ekspresyon, 
Psoriasis 
 

 

 

 

 

PS023 

Diz Osteoartritli Hastalarda Serum İrisin Düzeylerinin 
Belirlenmesi ve Sağlıklı Bireyler ile Karşılaştırılması 

Gülşah Gündoğdu1, Fatma Demirkaya Miloğlu2, Köksal 
Gündoğdu3, Şeymanur Yı̇lmaz Taşçı̇4, Mehmet Emrah 
Yaman1, Yücel Kadı̇oglu1 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya 
Anabilim Dalı, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Türkiye 
4Denizli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Osteoartrit (OA), erişkinlerde ağrının ve 
fonksiyon kaybının en sık görüldüğü, eklem dejenerasyonu 
ile karakterize multifaktöriyel bir hastalıktır. Enflamasyonun 
OA mekanizmasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. 
İrisin anti-enflamatuvar özelliğe ve osteoblastik aktiviteye 
sahip, enerji homeostazisinde görev alan çeşitli metabolik, 
enflamatuvar ve kardiyovasküler hastalıklarda etkinliği 
gösterilmiş peptit yapılı yeni keşfedilmiş bir hormondur. Bu 
çalışmada; Diz OA (DOA)’li hastalarda serum irisin 
düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı bireyler ile 
karşılaştırılarak irisin ile OA arasındaki ilişkinin 
araştırılması amaçlanmaktadır. 
Yöntemler: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Etik Kurulu tarafından onaylandı (Tarih:07.06.2018; 
No:197). Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği’ne başvuran 80 DOA’li 
hasta (sekonder artroz nedenleri olan travmatik artroz, 
romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar ve metabolik 
hastalığı olan kişiler hariç) ve 30 sağlıklı birey çalışmaya 
dâhil edildi. Bu kişilerin kan örnekleri alınarak serum 
örnekleri ayrıldı. Diz radyografileri çekildi ve klinik 
özellikleri, vücut kitle indeksi (VKİ), eritrosit sedimentasyon 
hızı (ESR), C- reaktif protein (CRP) ve hemogram 
parametreleri kaydedildi. Elde edile tüm serum örneklerinde 
irisin düzeyleri enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELİSA) yöntemi ile belirlendi. 
Bulgular: Serum irisin düzeyi DOA’li hasta grubunda 
sağlıklı birey grubuna göre istatiksel olarak anlamlı derecede 
düşük bulundu (p<0.05). Ayrıca serum irisin düzeyi VKI ve 
CRP düzeyi ile anlamlı negatif korelasyon gösterdi. 
Sonuç: Bu çalışma, DOA ile serum irisin düzeyi arasındaki 
ilişki gösterilmiştir. İleri ki kapsamlı çalışmalar ile 
desteklenirse, serum irisin seviyesi KOA'lı hastalar için yeni 
bir biyobelirteç adayı olabilir. (Atatürk Üniv. BAP proje No: 
TSA-2018-6796). 
Anahtar Kelimeler: Diz Osteoartrit, İrisin, Enflamasyon 
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PS024 

Deneysel Diz Osteoartrit Oluşturulan ve Oral/Intra-
Artiküler Daidzein Verilen Sıçan Serumunda Daidzein 
Seviyesinin HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi 

Gülşah Gündoğdu1, Fatma Demirkaya Miloğlu2, Köksal 
Gündoğdu3, Mevlüt Albayrak4, Şeymanur Yılmaz Taşcı5, 
Meltem Çetin6, Tuba Demirci7 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya 
Anabilim Dalı, Türkiye 
3Denizli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 
4Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu, Türkiye 
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Türkiye 
6Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik 
Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye 
7Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histololoji Anabilim 
Dalı, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Günümüzde hastalıkların tedavi 
protokollerinde bitkisel kökenli bileşiklerin yer alması ile 
ilgili araştırmalar giderek önem kazanmaktadır. Osteoartrit 
(OA) dünyada yaygın olarak görülen dejeneratif bir eklem 
hastalığıdır. Daidzein (DZ), polifenolik bileşikler ailesine ait 
doğal bir izoflavondur. Bu çalışmada; sıçan serumunda 
DZ’nin analizi için HPLC yönteminin geliştirilmesi, 
geliştirilen yöntemin valide edilmesi ve deneysel diz OA 
(DOA) modeli oluşturulmuş sıçanlarda oral/intraartiküler 
(i.a) uygulanan DZ’nin seviyesinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 
 
Yöntemler: HPLC yönteminde DZ’nin kromatografik 
ayırımı, ters faz C18 kolonunda (250x4.6mm, 5μm) % 0.5’er 
asetik sit içeren asetonitril ve su (40:60 v/v) hareketli fazı 
kullanılarak 249 nm dalga boyunda gerçekleştirildi. 
Serumdan DZ, asetonitril ile ekstrakte edildi ve yöntemin 
geçerlilik testleri yapıldı. Deneysel DOA modeli oluşturulan 
12-16 haftalık 250-300 g ağırlığındaki Wistar albino erkek 
sıçanlara DZ/hyalüronik asit (HA)/DZ+HA uygulamaları 1, 
7, 14 ve 21. günlerde 50 μL i.a olarak ve 21 gün boyunca 
günde 2 kez 0.5 mL oral olarak uygulandı (1.Grup: DZ (oral; 
20 mg/kg/mL), 2.Grup: HA (i.a;0.5 mg/50 μL)+DZ (oral;20 
mg/kg/mL), 3.Grup: DZ (i.a;0.6 mg/50 μL), 4.Grup: HA 
(i.a;0.5 mg/50 μL)+DZ (i.a;0.6 mg/50 μL)). Deney sonunda 
sıçanlar genel anestezi altında sakrifiye edildi. Kan örnekleri 
alınarak serumları ayrıdı ve analizleri gerçekleştirildi. 
  
Bulgular: Serumdan ekstrakte edilen DZ’nin 10-2500 
ng/mL derişim aralığında doğrusal olduğu belirlendi. Kalite 
kontrol örnekleri (50, 250 ve 1000 ng/mL) ile yapılan 
analizlerde kesinlik değerlerinin (%RSD) % 4.7’den küçük 
olduğu ve serumdan ortalama ekstraksiyon geri kazanımının 
ise %97.5 ±6.61 olduğu tespit edildi. Geliştirilen ve valide 
edilen HPLC yöntemi ile tüm gruplarda DZ’nin seviyesi 
belirlendi ve en yüksek DZ derişimi 1.grupta (163.53±18.03 
ng/mL) olduğu tespit edildi ve bunu 2., 3. ve 4. grubun takip 
ettiği görüldü. 

Sonuç: Bu çalışmada; DZ’nin sıçan serumunda belirlenmesi 
için geliştirdiğimiz HPLC yönteminin hassas, doğru ve hızlı 
bir yöntem olduğu saptandı ve DOA’de DZ’nin farmakolojik 
özelliklerinin anlaşılmasını sağlayacak bilgiler elde edildi. 
(Atatürk Üniv. BAP proje No:TCD-2018-6146) 
 
Anahtar Kelimeler: Diz Osteoartrit, Daidzein, HPLC 
 
PS025 

Şiga-Toksinin Bazı Sıçan Kan Enzimleri Üzerindeki 
Etkisinin İncelenmesi 

Kübra Çavuşoğlu1, Fikret Çelebi1, Murat Şentürk2, Emin 
Şengül1, Volkan Gelen3, Mustafa Çelik1, Ali Çınar1 
1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Erzurum, Türkiye 
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ağrı, 
Türkiye 
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Erzurum, Turkey 

Giriş ve Amaç: Shigella disenteriae 1'de ve Escherichia 
coli'nin bazı serogruplarında bulunan Shiga toksini (Stx) 
bilinen en güçlü bakteriyel toksinlerden biridir. Bu 
çalışmanın amacı, protektif amaçlı rutin (kuersetin-3-O-
rutinozid) uygulanan ve şiga-toksine maruz bırakılan 
sıçanlarda alanin aminotransferaz (ALT), (aspartat 
aminotransferaz (AST) ve alkalen fosfataz (ALP) karaciğer 
enzim düzeylerindeki değişimi araştırmaktır. 

Yöntemler: Çalışmada 250-300 g ağırlığında erkek erişkin 
32 adet sprague dawley cinsi sıçan kullanıldı. Her grupta 8 
sıçan olmak üzere 4 grup (Kontrol, Şiga-Toksin (Stx; 100 
ng/kg), R50+Stx (50 mg/kg Rutin + 100 ng/kg Stx) ve R100 
+ Stx (100 mg/kg Rutin + 100 ng/kg Stx)) oluşturuldu. Dört 
farklı deneme grubunda ALT, AST ve ALP enzimlerinin 
aktivite değerleri kit kullanılarak belirlendi. İstatistik verileri 
ANOVA testi SPSS 21.0 ile yapıldı.  

Bulgular: ALP düzeyinin Stx uygulanan grupta düştüğü ve 
bu düşüşün R100 + Stx grubuna göre anlamlı olduğu 
belirlendi (p < 0.05). AST düzeyinin R50+Stx grubunda en 
düşük olduğu fakat istatistiksel olarak anlamı olmadığı 
belirlendi. ALT düzeyinde ise R100 + Stx grubunda anlamlı 
olmayan bir düşüş gözlendi.  

Sonuç: Sonuç olarak yaptığımız uygulamalardan ALT, AST 
ve ALP enzimlerinin aktivite değerleri arasında belirgin 
farklılık olduğu tespit edildi. Stx grubunda tün enzimler 
kontrol grubuna göre düşüş göstermiştir. Diğer iki grupta ise 
kontrolle Stx arasında değerler vermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Kan Enzimleri, Sıçan, Şiga-Toksinin. 
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PS026 

Cystein-S-Sulfat Uygulanan HT-22 Hipokampüs Hücre 
Dizisinde Total Glutatyon Seviyelerindeki Değişikliklerin 
İncelenmesi 

Volkan Tekin1, Fatih Altıntaş1, Burak Oymak1, Egem Burcu 
Tuzcu1, Melek Tunç Ata1, Levent Elmas2, Vural Küçükatay1 
1Pamukkale Üniversitesi, Fizyoloji AD., Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji AD., Denizli 

Giriş ve Amaç: Sülfit kükürt metabolizması sonucu oluşan 
toksik bir moleküldür. Sülfit oksidaz enzim yetersizliği 
sonucu oluşan hastalıklarda, sülfit molekülü sülfata 
yıkılamamaktadır. Bu durumdaki hastaların plazma ve 
idrarlarında Cystein-S-Sulfat (SSC) molekülü yüksek 
düzeyde bulunmaktadır. SSC, yapısal olarak glutamat 
molekülüne benzemekte ve benzer şekilde eksitotoksik 
etkileri yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Sülfite atfedilen 
toksik etkilerden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu 
yaptığımız çalışmamızın amacı, SSC’ye karşı HT-22 Hücre 
hattının antioksidan yanıtını değerlendirmektir.  

Yöntemler: HT-22 hücre dizisi, %10 FBS, %1 L-glutamin, 
100IU/ml penisilin/10mg/ml streptomisin ve yüksek glukoz 
içeren DMEM ile 37o’de CO2 inkübatöründe kültüre edildi. 
6’lık kuyucuklara ekilen hücreler 24 saat Nörobazal ortam 
ile diferansiye edildi. Bu hücreler ile Kontrol (K) Sistein-S-
Sülfat (SSC), Memantin (M), LY341495 (LY), SSC+M, 
SSC+LY, SSC+M+LY, LY+ M olarak toplam ve 8 grup 
oluşturuldu. 24 saatlik ilaç maruziyeti sonrası hücreler 
kaldırıldı ve ticari kitler aracılığı ile total glutatyon ve 
sitotoksisite ölçümleri gerçekleştirildi 

Bulgular: SSC’ın Artan dozlarına verilen sitotoksisite 
yanıtları ölçüldü ve probit analizi yapılarak LD dozunun 
125µM olarak belirlendi. Kontrol grubuna göre, LY341495 
grubu dışındaki tüm gruplarda total glutatyon seviyelerinde 
istatistiksel olarak anlamlı yükselme bulundu. 

Sonuç: Bu verilere dayanarak, SSC’nin sitotoksik 
etkilerinin, oksidatif stres artışına neden olmuş olabileceği 
ve HT-22 hücrelerinin bu strese karşı yükselmiş total 
glutatyon seviyeleri ile yanıt vermiş olabileceği 
değerlendirildi. 

Anahtar Kelimeler: Cystein-S-Sulfat, Glutatyon, HT-22 
Hücre Dizini 

 

 

 

 

 

 

PS027  

Deinoksantinin Meme Kanseri Hücrelerinin 
Tamoksifene Olan Duyarlılığı Üzerine Etkisi 

Betül Çiçek1, Mehmet Kuzucu2, Ahmet Hacımüftüoğlu3, 
Mostafa Abd El Aty3, Mustafa Gül1 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Erzurum 
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Erzincan 
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Erzurum 

Giriş ve Amaç: Deinoksantin, radyasyona dayanıklı bakteri 
Deinococcus radiodurans’ın hücre duvarında bulunan pro-
apoptotik etkiye sahip bir karotenoid türevidir. Meme 
kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifene karşı zamanla 
direnç gelişmektedir. Bu çalışmada, deinoksantinin 
tamoksifenin meme kanseri hücrelerinde etkinliğini nasıl 
etkileyeceği ve bu sırada hücrelerin karbonik anhidraz (CA) 
ve bazı antioksidan enzim aktivitelerinin nasıl etkilendiği 
araştırıldı.  
Yöntemler: Bu çalışmada, insan meme kanseri MCF-7 
hücre hattı, uygun hücre kültürü ortamında çoğaltıldı. 
Hücrelere farklı konsantrasyonlarda deinoksantin (400-6.25 
µg/ml), tamoksifen (20-0.3125 µM) ve deinoksantin + 
tamoksifen kombinasyonları uygulanarak 12 ve 24 saat 
inkübasyona bırakıldı. Sinerjik etki değerlerini hesaplamak 
için CompuSyn programı ile belirlenen Kombinasyon 
İndeksi (CI50) kullanıldı. Hücrelerin CA enzim aktivitesi, 
antioksidan savunma ile ilgili katalaz (CAT), süperoksit 
dismütaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ve glutatyon 
redüktaz (GR) gibi enzim aktiviteleri ölçüldü. Grup 
ortalamalarının karşılaştırılmasında post-hoc LSD testi ile 
tek yönlü varyans analizi kullanıldı. P<0.05 anlamlılık 
düzeyi olarak kabul edildi. 
Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre hücrelere uygulanan 
200 µg/ml deinoksantin+10 µM tamoksifen değerlerinde 24 
saat inkübasyon sonrası sinerjik etki saptandı. CA aktivitesi 
deinoksanttinden etkilenmedi, tamoksifen CA aktivitesini 
azalttı, ancak deinoksanttin ve tamoksifenin birlikte 
uygulanması CA aktivitesini artırdı. CAT aktivitesi 
deinoksanttinden etkilenmedi, tamoksifen CAT aktivitesini 
hafifçe artırdı. Ancak deinoksanttin ve tamoksifenin birlikte 
uygulanması CAT aktivitesini 11 kat artırdı. GPx, GR ve 
SOD enzim aktiviteleri deinoksantinden etkilenmedi, 
tamoksifen bu enzimlerin aktivitelerini azalttı. Ancak 
deinoksantin ve tamoksifenin birlikte uygulanması ise GPx, 
GR ve SOD aktivitelerinde artışlara neden oldu.  
Sonuç: Proapoptotik etkiye sahip olan deinoksantinin meme 
kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifenin etkinliğini 
artırdı. Deinoksantin ve tamoksifen hücrelere ayrı ayrı 
uygulandıklarında CA ve antioksidan enzim aktivitelerini ya 
etkilemedi, ya da birbirine zıt yönlerde etkiledikleri halde, 
combine edildiklerinde ölçülen tüm enzim aktivitelerini 
belirgin şekilde artırdı. CA asiditeyi artırır, antioksidan 
enzim aktiviteleri ilaç verilen hücrelerde olasılıkla artmış 
olan oksidatif strese bir yanıt olarak yükselmiş olabilir. Bu 
kombinasyonun hücrelerdeki sinerjistik etki 
mekanizması/mekanizmalarını aydınlatmak için daha ileri 
araştırmalara gerek olduğu düşünülmektedir. 
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PS028 

Hekza Sübstitüe Yeni Organofosfazen Bileşiklerinin İn 
Vitro Sitotoksisite ve Genotoksisite Özellikleri 

Hacer Doğan1, Mehmet Refik Bahar2, Eray Çalışkan3, Kenan 
Koran4, Suat Tekin2, Süleyman Sandal2, Ahmet Orhan 
Görgülü1 
1Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 
3Bingöl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Bingöl 
4Fırat Üniversitesi, Karakoçan MYO, Gıda Teknolojisi 
Bölümü, Elazığ 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, yeni elde edilen hekza 
sübstitüe organofosfazen bileşiklerinin insan over (A2780), 
prostat (PC-3 ve LNCaP) kanser hücre hatlarına karşı in 
vitro sitotoksik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Hekzaklorosiklotrifosfazen (HCSP) sırasıyla 3-
(3,5-Diflorofenil)-1-(4-hidroksifenil)-prop-2-en-1-on (1a) ve 
3-(4-Kloro-2-florofenil)-1-(4-hidroksifenil)-prop-2-en-1-on 
(1b) [1] bileşikleri ile etkileştirilmesinden hekza sübstitüe 
organofosfazen bileşikleri (HSP-1a ve HSP-1b) elde edildi. 
Elde edilen HSP-1a ve HSP-1b bileşikleri 1, 5, 25, 50 ve 100 
µM’lık konsantrasyonlarda A2780, PC-3 ve LNCaP hücre 
hatları üzerindeki hücre canlılıkları MTT Assay yöntemi ile 
belirlendi. Hücre canlılığını %50 oranında azaltan etkin doz 
(LogIC50/IC50) Graphpad-6 programı ile hesaplandı. 
Bileşiklerin en yüksek konsantrasyondaki etkisine bağlı 
olarak DNA hasarı (genotoksisite) çalışmaları comet assay 
metodu ile gerçekleştirildi. Bileşiklerin kanser hücrelerin 
üzerinde 100 μM’lık konsantrasyonda meydana getirdiği tail 
intensity (TI), tail lenght (TL) ve tail moment (TM) 
parametreleri belirlenerek bu parametrelerde meydana gelen 
değişiklikler ile DNA hasarının varlığı ve oranı belirlendi. 
Bulgular: Elde edilen sonuçlardan HSP-1a ve HSP-1b 
bileşikleri özellikle yüksek konsantrasyonlarda (50 ve 100 
µM) hücre canlılığı üzerinde önemli azalmalara neden 
olduğu tespit edildi (p<0.05). HSP-1a bileşiği için LogIC50 
değerleri A2780 hücre hattında 1.526, LNCaP hücre hattında 
1.978 ve PC-3 hücre hattında ise 1.665 µM olarak 
hesaplanmıştır. HSP-1b bileşiği için LogIC50 değerleri 
A2780 hücre hattında 1.182, LNCaP hücre hattında 1.174 ve 
PC-3 hücre hattında ise 1.835 µM olarak hesaplanmıştır. 
Yapılan comet deneyleri sonucunda kültür ortamına eklenen 
maddelerin hücrelerin TI, TL ve TM değerleri üzerinde 
kısmen etkili olduğu ancak bu etkinin istatistiksel olarak 
önemli bir farklılık meydana getirmediği tespit edildi 
(p>0.05).  
Sonuç: 24 saat süreyle kültür ortamına eklenen maddelerin 
hücre canlılık oranlarında ciddi azalmalara neden olurken 
DNA’da hasar meydana getirmemesi hücre ölüm 
mekanizmasının DNA’dan bağımsız olarak gerçekleştiğini 
ortaya koymaktadır. 

Bu çalışma TUBİTAK (Proje no: 116Z758) tarafından 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Organofosfazen, A2780, LNCaP, PC-
3, MTT Assay, Comet Assay 

 

PS029 

Amino Asit Sübstitüe Yeni Sinamik Asit Bileşiklerinin 
Sitotoksik Özellikleri 

Eray Çalışkan1, Dilara Altay Öztürk2, Suat Tekin2, Kenan 
Koran3, Ahmet Orhan Görgülü4, Ahmet Çetin1 
1Bingöl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Bingöl 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 
3Fırat Üniversitesi, Karakoçan MYO, Gıda Teknolojisi 
Bölümü, Elazığ 
4Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, yeni sentezlenen amino asit 
sübsititüe sinamik asit bileşiklerinin 3 farklı kanser hücre 
hattı üzerindeki sitotoksik etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Aromatik aldehit olan 1-Naftaldehit ile malonik 
asidin piridin ve piperidin varlığında Doebner-Knoevenagel 
modifikasyonuna göre [1] kondenzasyon tepkimesi vermesi 
sonucu sinamik asit türevi elde edildi. Elde edilen sinamik 
asidin karboksilik asit ucu benzotriazole [2] ile aktive 
edilerek son adımda her iki ucuda serbest olan amino asitler 
ile etkileştirilerek hedeflenen bileşikler 1-Napth-CA-Gly-OH 
ve 1-Napth-CA-Ala-OH elde edildi [3]. Elde edilen 1-Napth-
CA-Bt, 1-Napth-CA-Gly-OH ve 1-Napth-CA-Ala-OH 
bileşikleri 1, 5, 25, 50 ve 100 µM’lık konsantrasyonlarda 
insan meme (MCF-7), over (A2780) ve prostat kanseri (PC-
3) hücre hatları üzerindeki hücre canlılıkları MTT Assay 
yöntemi ile incelendi. Hücre canlılığını %50 oranında 
azaltan etkin doz (LogIC50/IC50) Graphpad-6 programı ile 
hesaplandı. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlardan 1-Napth-CA-Bt, 1-
Napth-CA-Gly-OH ve 1-Napth-CA-Ala-OH bileşikleri 
özellikle yüksek dozlarda hücre canlılığı üzerinde önemli 
azalmalara neden olduğu bulundu (p<0.05).  

Sonuç: Bileşiklerin hücre hatları üzerinde sitotoksik 
etkisinin tespit edilmiş olması bu alandaki araştırmalara 
farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.  

Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi (Proje no: BAP-FEF.2018.00.003) tarafından 
desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Amino Asit, Sinamik Asit, A2780, 
MTT Assay, PC-3 
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PS030 

Bir Karotenoid Olan Kapsantin'in İnsan Prostat Kanseri 
Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi 

Ersen Eraslan1, Yavuz Erden2 
1Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye 
2Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve 
Genetik Bölümü, Bartın,Türkiye 

Giriş ve Amaç: Bitkisel sekonder metabolitlerin insan 
sağlığı açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan 
çalışmalar sonucu bu bileşiklerin birçok fizyolojik ve 
farmakolojik etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu 
bileşiklerden türetilen yeni moleküller ilaç olarak 
kullanılabilmektedir. Bitki sekonder metanolitlerinden olan 
kerotenoidlerin önemli antioksidan etki sergilediği ve bazı 
kanser türlerinde terapötik etki gösterdiği bildirilmektedir. 
Bu çalışmada kırmızı bibere rengini veren ve bir karotenoid 
olan kapsantin bileşiğinin insan prostat kanseri hücre 
serilerinde sitotoksik etkisini belirlemeyi amaçladık.  

Yöntemler: Çalışmada kapsantin bileşiğinin farklı 
konsantrasyonları insan prostat kanseri hücre hatları (PC-3 
ve LNCaP) ile 24 saat muamele edildi. Bileşiğin hücre 
canlılığı üzerine etkileri MTT (3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-
2,5-Difeniltetrazolyum bromid) testi ile belirlendi. 
Uygulama sonrası hücre canlılığında meydana gelen 
değişimler % olarak ifade edildi. İstatistiksel analizler 
GraphPad Prism 5 paket programı kullanılarak 
gerçekleştirildi. Varyansların homojenliği Bartlett’s test ile 
değerlendirildi. Gruplar arasındaki farklılıkların 
belirlenmesinde One Way ANOVA ve çoklu 
karşılaştırmalarda Bonferroni testi kullanıldı. Nicel veriler 
ortalama ± standart hata (mean±SD) olarak ifade edildi ve 
p<;0.05 değerliği anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: PC-3 hücrelerine uygulanan kapsantinin 5 
µM’dan itibaren anlamlı düzeyde hücre canlılığını azalttığı 
belirlendi (p<0.05). LNCaP hücrelerinde ise bileşiğin 250 
µM’dan başlayarak sitotoksik etki sergilediği görüldü 
(p<0.05).  

Sonuç: Çalışma sonuçları kapsantinin PC-3 ve LNCaP 
kanser hücre serilerinde özellikle yüksek konsantrasyonlarda 
belirgin sitotoksisite sergilediğini bizlere göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karotenoid, Kapsantin, Prostat 
Kanseri, LNCaP, PC-3, Sitotoksisite 

 
 

 

 

 

 

PS031 

D-limonen Bakımından Zengin Citrus Grandis Uçucu 
Yağının, HCT116 Kolon Kanseri Hücre Hattında 
Proliferasyona Olan Etkisi 

Gülşah Beyza Ertosun1, Türkan Sarıoğlu2, Hande Yapışlar1 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Uçucu yağlar, bitkinin belirli bölgelerinden 
elde edilen, karakteristik kokusunu taşıyan, içeriğinde %90 
oranında doğal terpen bileşenlerine sahip maddelerdir. 
Turunçgillerin ve diğer bitkilerin uçucu yağlarında bulunan 
bu doğal bileşenler antitümör aktivitesine sahip olup, kanser 
dahil bir çok hastalığın tedavisinde potansiyel kullanım 
alanına sahiplerdir. Ana bileşeninin d-limonen olduğu 
bilenen Citrus grandis uçucu yağı bir emülsiyon halinde 
formüle edilerek HCT 116 kolon kanseri hücrelerinin 
canlılığı üzerindeki etkileri açısından incelenmiştir.  

Yöntemler: HCT116 kolon kanseri hücre hattı %5 CO₂ 
inkübatörde 37 °C’de, %10 FBS ve 1% 
penisilin/streptomisin içeren DMEM içerisinde kültüre 
edilerek, 24 kuyucuklu plate her bir kuyucuk içinde 4X10⁴ 
hücre olacak şekilde ekilmiştir. Etanol ve DMEM ile 
emülsiyon haline getirilen Citrus grandis uçucu yağının 
farklı konsantrasyonları (%0,1,%0,2,%0,3,%0,4,%0,5), 
HCT116 hücrelerinin canlılığı üzerindeki etkileri açısından 
incelenmiştir. Kontrol kuyucuklarına da deney grupları ile 
aynı konsantrasyonda etanol ilave edilerek etanolün hücreler 
üzerindeki bağımsız etkisi elimine edilmiştir. Citrus grandis 
uçucu yağının belirtilen konsantrasyonları 24 saat ve 48 
saatlik sürelerde kanser hücreleri ile inkübe edimişlerdir. 
Süre bitiminde toplanan hücrelerin, Trypan blue yöntemi ile 
Neubauer lamı’nda mikroskopta sayımları 
gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular: 24 saatlik inkübasyon sonrasında Citrus grandis 
uçucu yağının %0,4 ve %0,5’lik konsantrasyonları; 48 
saatlik inkübasyon sonucunda ise bütün 
konsantrasyonlardaki canlı hücre sayılarının, etanollü 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığı görülmüştür 
(p<0.05). Citrus grandis uçucu yağı doza bağlı olarak kolon 
kanseri hücrelerinde inhibe ettiği ve antiproliferatif etki 
gösterdiği hücrelerin inverted mikroskop ile hücre sayımı 
yapılarak ve floresan mikroskop görüntüleri alınarak teyit 
edilmiştir.  

Sonuç: İn vitro bulgularımız, monoterpenlerce zengin olan 
citrus grandis uçucu yağının kolon kanseri hücreleri üzerinde 
antiproliferatif potansiyelinin olduğunu düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Uçucu Yağ, HCT116, Kolon Kanseri, 
D-limonen, Hücre Kültürü 
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PS032 

Peptit Sübstitüe Yeni Siklotrifosfazen Bileşiğinin 
Sitotoksik Özellikleri 

Kenan Koran1, Suat Tekin2, Eray Çalışkan3, İrfan Çapan4, 
Süleyman Sandal2, Ahmet Orhan Görgülü5 
1Fırat Üniversitesi, Karakoçan MYO, Gıda Teknolojisi 
Bölümü, Elazığ 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 
3Bingöl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Bingöl 
4Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Kimya 
Anabilim Dalı, Ankara 
5Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, yeni sentezlenen peptit 
sübstitüe siklotrifosfazen bileşiğinin 3 farklı kanser hücre 
hattı üzerindeki sitotoksik etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Karboksil grubu korunmuş alanin ile amino 
grubu korunmuş tirozin aminoasitinin etkileşmesinden elde 
edilen dipeptit (Boc-Tyr-Ala-OCH3) [1], 2,2-dikloro-
4,4,6,6-bis[spiro(2',2"-dioksi-1',1"-bifenilil)]siklotrifosfazen 
(BPP) [2,3] ile 2:1 oranlarda etkileştirilmesinden yeni peptit 
sübstitüe siklotrifosfazen bileşiği (BPP-O-Boc-Tyr-Ala-
OCH3) elde edildi. Elde edilen Boc-Tyr-Ala-OCH3 ve BPP-
O-Boc-Tyr-Ala-OCH3 bileşikleri 1, 5, 25, 50 ve 100 µM’lık 
konsantrasyonlarda insan meme (MCF-7), over (A2780) ve 
prostat kanseri (PC-3) hücre hatları üzerindeki hücre 
canlılıkları MTT Assay yöntemi ile incelendi. Hücre 
canlılığını %50 oranında azaltan etkin doz (LogIC50/IC50) 
Graphpad-6 programı ile hesaplandı. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlardan Boc-Tyr-Ala-OCH3 ve 
BPP-O-Boc-Tyr-Ala-OCH3 bileşikleri özellikle yüksek 
dozlarda hücre canlılığı üzerinde önemli azalmalara neden 
olduğu bulundu (p<0.05). 

Sonuç Bileşiklerin hücre hatları üzerinde sitotoksik etkisinin 
tespit edilmiş olması bu alandaki araştırmalara farklı bir 
bakış açısı kazandıracaktır. Ancak bu sitotoksik etkiyi hangi 
mekanizmalar üzerinden nasıl gerçekleştirdiği 
bilinmemektedir. Mekanizmanın aydınlatılmasına yönelik 
yapılacak ek ve kapsamlı çalışmalar yeni farmakolojik 
ajanların elde edilmesine farklı bir bakış açısı kazandıracağı 
düşünülmektedir  

Bu çalışma TUBİTAK (Proje no: 118Z286) tarafından 
desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dipeptit, Siklotrifosfazen, A2780, 
MTT Assay, PC-3 

 

 

 

 

PS033 

Sisplatin ve CoS Nanopartiküllerinin Nöroblastom 
Hücreleri Üzerine Antiproliferatif Etkileri 

Muhammed Sait Ertuğrul1, Özge Balpınar Nalcı1, 
Hayrunnisa Nadaroğlu2, Azize Alaylı Güngör3, Ahmet 
Hacımüftüoğlu1 
1Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Erzurum, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Gıda Teknolojisi Bölümü, Erzurum, 
Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik 
Bölümü, Erzurum, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Nöroblastom hücre hatları, adrenal medulla 
ve sempatik ganglionlarda en sık görülen çocukluk çağı 
tümörlerinden biridir. Katı bir tümör özelliği olan 
nöroblastom hücre çoğalmasının, platin bileşimlerinden 
antineoplastik bir ilaç olan sisplatin tarafından inhibe 
edildiği bilinmektedir. Bant aralığı ve adsorpsiyon özellikleri 
sayesinde fotokatalizör olarak işlev görebilen kobalt sülfit 
nanopartikülleri, güneş seçici kaplamalarında, IR 
dedektörlerinde ve fotoelektrokimyasal depolama 
cihazlarında, depolama elektrotu olarak potansiyel 
kullanımlara sahiptir. Bu çalışmanın amacı, nöroblastom 
kanser hattının hücre canlılığı üzerine antiproliferatif 
etkililiği bilinen sisplatin ve Punica granatum bitki özü 
kullanılarak yeşil sentezle sentezlenen CoS 
nanopartiküllerinin (NP) etkisini değerlendirmektir. 

Yöntemler: Bu amaçla, SH-SY5Y hücre hattı uygun hücre 
kültürü ortamında büyütüldü. Cisplatin (5 μg / mL), CoS 
NP'ler (10, 25, 50, 75, 100 μg/mL), Cisplatin + CoS NP'ler 
(5 + 10 μg/mL, 5 μg/mL + 25 μg/mL, 5 μg/mL + 50 μg/mL, 
5 μg/mL + 75 μg/mL, 5 μg/mL + 100 μg/mL) SH-SY5Y 
kanser hücre hatlarına 24 saat boyunca uygulandı. 
Uygulamadan 24 saat sonra MTT hücre canlılığı testi, total 
oksidan ve total antioksidan testleri yapıldı. 

Bulgular: MTT testinin sonucunda, isplatin ve CoS NP 
kombinasyonları kontrolle kıyaslandığında %49-69 arasında 
nöroblastom hücre proliferasyonunu azaltmıştır. En etkili 
kombinasyon grupları Cisplatin + CoS 5 μg/mL + 25 μg/mL, 
5 μg/mL + 100 μg/mL olarak bulunmuştur. 

Sonuç: CoS NP’ler kanser tedavisinde kemoterapötik 
ajanlarla birlikte kullanımında bu ajanların potensiyel 
etkilerini arttırdığı gözlenmiştir. Bahsi geçen antiproliferatif 
etkinlik artışının yeni tedavi yaklaşımlarına ışık tutacak 
önemli bir veri olduğu düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: CoS NPs, SY-SH5Y, Kanser Hücre 
Hatları, Yeşil Sentez, Nöroblastom 
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PS034 

Nöroblastoma Hücre Canlılığı Üzerine CdS 
Nanopartiküllerin Etkisi 

Yeşim Yeni1, Sait Ertuğrul1, Hayrunnisa Nadaroğlu2, 
Hayrunnisa Nadaroğlu3, Azize Alaylı Güngör3, Azize Alaylı 
Güngör4, Ahmet Hacımüftüoğlu1 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, 25240 Erzurum, Türkiye 
2Erzurum Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, 
Atatürk Üniversitesi, 25240 Erzurum, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nano-Bilim 
ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı, 25240 Erzurum, 
Türkiye 
4Erzurum Meslek Yüksekokulu, Kimyasal Teknoloji 
Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, 25240 Erzurum, 
Türkiye 

Giriş ve Amaç: Nanopartiküllerin (NP'ler) terapötik 
uygulamaları, tıpta, özellikle kanser terapisinde, kullanımı 
hızla arttırmaktadır. CdS nanopartikülleri kalkojenitler 
grubuna aittir ve yüksek katalitik ve optik özellikleri 
nedeniyle kanserin tanısında ve tedavisinde etkili bir şekilde 
kullanılabilirler. Nöroblastom (NBL) çocuklarda en sık 
görülen solid tümördür ve biyolojik türü nedeniyle hızlı bir 
şekilde ölümcül olabilir. Çalışmamızda, kadmiyum sülfit 
nanoparçacıkları (CdS NP’lar), indirgeyici madde olarak 
bitki özü içeren Na2S kullanılarak yeşil sentez yöntemiyle 
sentezlendi. Ayrıca, CdS NP'lerin SH-SY5Y hücre hattı 
üzerindeki antiproliferatif etkisini araştırdık. 

Yöntemler: CdS NP'leri, bitki özütü ve Na2S kullanılarak 
yeşil sentez yöntemiyle elde edildi. CdS NP'lerin 
karakterizasyonu Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi 
(FTIR), Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını toz 
difraksiyonu (XRD) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi. 
SH-SY5Y hücre hattı normal hücre kültürü ortamında 
büyütüldü. SH-SY5Y kanser hücre hatlarına 24 saat boyunca 
farklı dozlarda CdS NP'ler (10, 25, 50, 75 ve 100 ug / mL) 
uygulandı. Canlılık, antioksidan ve antioksidan seviyesi 
MTT kiti, TAC ve TOS testi kullanılarak belirlendi. 

Bulgular: MTT testi sonucunda 100 µg / mL CdS NP'nin 
hücre proliferasyonunu kontrole göre azalttığı tespit edildi (p 
<0,05). 

Sonuç: Bu çalışma, hazırlanan CdS NP'lerinin kanser 
tedavisinde antioksidan profilaktik ve kemoterapötik ajan 
olarak kanser hücrelerine selektif toksisitelerinin potansiyel 
yararını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: CdS NP, SY-SH5Y, Kanser Hücre 
Çizgileri, Yeşil Sentez, Nöroblastoma  
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Bitki Ekstrakti Kullanılarak Hazırlanan CeS 
Nanopartiklerin Yeşil Sentezi ve Nöroblastoma Hücreleri 
Üzerine Etkisi 

Sıdıka Genç1, Yeşim Yeni1, Hayrunnisa Nadaroğlu2, Azize 
Alaylı3, Ahmet Hacımüftüoğlu1 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı,25240 Erzurum, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Gıda Teknolojisi Bölümü, Erzurum 
Meslek Yüksekokulu, 25240 Erzurum, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi, Kimya Teknolojisi Bölümü, Erzurum 
Meslek Yüksekokulu, 25240 Erzurum, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Nöroblastom (SH-SY5Y) agresif ve dirençli 
özellikler gösteren bir kanser türüdür. SH-SY5Y hastalarının 
yaklaşık% 40'ı kemoterapötik ilaçlara cevap vermez. Ayrıca, 
ilacın uzun süreli kullanımı direnç gelişimine yol açar. 
Seryum kükürt nanoparçacıkları (CeS-NPs) şu anda kanser 
tedavisinde potansiyel kullanımları için klinik öncesi 
çalışmalarda sürdürülen yeni bir bileşiktir. Bu çalışmanın 
amacı CeS-NP'lerin sisplatin ile kombinasyonunun SH-
SY5Y üzerindeki antitümör etkilerini değerlendirmektir. 

Yöntemler: CeS-NP'leri bitki özütü ve Na2S kullanılarak 
yeşil sentez yöntemi ile elde edilmiştir. SH-SY5Y hücre 
kültür ortamında büyütüldü. SH-SY5Y kanser hücresi 
üzerine 24 saat boyunca sisplatin (5 µg / mL) + CeS-NP'lerin 
(10, 25, 50, 75 ve 100 µg / mL) kombinasyonu uygulandı. 
İlaç uygulamasından 24 saat sonra, hücre canlılığı, 
antioksidan ve oksidan durumu değerlendirebilmek için, 3- 
(4,5-Dimetiltiazol-2-Yl) -2,5-Dipheniltetrazolium bromür 
(MTT), Toplam Antioksidan Kapasite (TAK) ve Toplam 
Oksidasyon Durumu (TOS) testleri yapıldı.  

Bulgular: Sonuçlarımıza göre, 5 μg / ml sisplatin ve 100 μg 
/ ml CeS-NP'lerin kombinasyonunun, negatif kontrol grubu 
(sadece DMEM eklenmiş grup) ve pozitif kontrol grubu 
(sisplatin+DMEM) ile karşılaştırıldığında hücre canlılığını 
azalttığı bulunmuştur. Bunun yanı sıra total oksidan 
seviyesini arttığı ve total antioksidan seviyesini azaldığı da 
gözlemlenmiştir. (P <0.05). 

Sonuç: Çalışmalarımız CeS-NP'lerin sisplatinin anti-tümör 
etkisini artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola 
çıkarak gelecekte sisplatin gibi kanser tedavisinde yaygın 
kullanılan kemoterapotiklerin kullanımını azaltmak ve yan 
etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla CeS-NP’lerin 
kullanımının yaygınlaşacağını öngörmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, CeS-NP'ler, Sisplatin, 
SY-SH5Y, Kanser Hücre Hattı, TAK; TOS 
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PS036 

Umbelliferon'un Glutamat Eksitotoksisitesi Üzerine 
Nöroprotektif Etkileri: Hücre Kültürü Çalışması 

Alper Kürşat Demirkaya1, Gülşah Gündoğdu2, Kemal Alp 
Nalcı3, Şeymanur Yılmaz Taşcı4, Songül Karakaya5, Ahmet 
Hacımüftüoğlu3 
1Bilecik Şeyh Edebali Universitesi, Meslek Yukseokulu, 
Gıda İşleme Bolumu, Bilecik, TURKİYE 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Türkiye 
5Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi 
Anabilim Dalı, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Glutamat merkezi sinir sisteminin ana 
uyarıcı nörotransmitteridir ve ekstraselüler alana aşırı 
salınımında eksitotoksisite oluşturur. Birçok bitkide bulunan 
umbelliferon kumarin türevi bir bileşiktir ve anti-oksidan, 
anti-inflamatuvar ve nöroprotektif etkileri bulunmaktadır. 
Doğal antioksidan olan umbelliferon kan beyin bariyerini 
geçebilmekte ve nöronal hücreleri ölümden 
koruyabilmektedir. Bu çalışmada glutamat 
eksitotoksisitesine maruz bırakılan primer kortikal nöron 
kültürlerinde umbelliferonun nöroprotektif etkisinin 
araştırılması amaçlanmaktadır.  

Yöntemler: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Yerel Hayvan 
Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylandı (93722986-000-
E.1900094667). Primer kortikal nöronlar yenidoğan Sprague 
Dawley cinsi (n=20) sıçanların serebral kortekslerinden 
hazırlandı. Glutamat eksitotoksistesi oluşturmak için 
hücreler 6x10-5 M glutamata maruz bırakıldı. Daha sonra 
hücrelere farklı konsantrasyonlarda (10 µM-1mM) 
umbelliferon uygulanarak 24 ve 72 saat inkübasyona 
bırakıldı. Hücre canlılık oranı MTT yöntemi ile belirlendi. 
Hücrelerde oluşan reaktif oksijen türleri Total oxidant status 
(TOS) ve Total antioxidant status (TAS) yöntemleri ile 
değerlendirildi. 

Bulgular: MTT analiz sonuçlarına göre 72. saatte 25-250 
µM umbelliferonun glutamat eksitotoksisitesine karşı 
nöronlarda anlamlı düzeyde koruyucu etkiye sahip olduğu 
tespit edildi (p<0.05). TAS ve TOS analiz sonucuna göre ise 
düşük umbelliferon konsantrasyonlarının hücrelerdeki 
antioksidan seviyesini arttırdığı gözlendi.  

Sonuç: Umbelliferonun primer kortikal nöron hücrelerinde 
glutamat eksitotoksisitesine karşı koruyucu etkiye sahip 
olduğu ve glutamat eksitotoksisitesine karşı teropatik bir 
ajan olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Glutamat, Umbelliferon, Primer Nöron 
Kültürü 
 

 

PS037 

Kanser Fizyolojisinde Kalsiyum Kanal Blokerlerinin 
Rolü 

Fatma Yeşilyurt1, Ali Taghizadehghalehjough2, Ahmet 
Hacımüftüoğlu1 
1Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Atatürk 
Üniversitesi, Erzurum, Türkiye 
2Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Veterinerlik 
Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Nöroblastom bir tür çocukluk çağı 
kanseridir ve çoğunlukla sempatik sinir sisteminde görülür. 
Son zamanlarda, nöroblastom kanseri olan birçok hastanın 
yüksek "adrenokortikotropik hormon" ACTH serum 
seviyeleri gösterdiği bildirildi. ACTH, hipofiz bezinden elde 
edilen önemli bir hormondur. Amlodipin Ca kanal blokörü 
dür. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda nöroblastoma 
membranında bulunan Ca++ kanalları migrasyon da öenemli 
rol aldığı yöndedir. Bu çalışmada, amlodipinin ACTH 
bağımlı nöroblastomun yayılımını azaltıp azaltmadığını 
değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntemler: Nöroblastoma hücreleri, Atatürk Üniversitesi 
(Erzurum, Türkiye) tıbbi farmakoloji bölümünden elde 
edildi. Hücreler, 24 oyuklu plakalara taze ortam (% 
antibiyotik %1, FBS %15 ve DMEM) ile ekildi ve %5 C02 
ve 37 ° C'de bir inkübe edildi. Amlodipin (10 mM), ACTH 
(25, 50 ve 75 µg) konsantrasyonu ve her ikisinin 
kombinasyonları, kuyu plakasına eklendi ve 24 saat boyunca 
inkübe edildi. 24 saat sonra 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
diphenyl tetrazolium bromide (MTT) tahlili, Toplam 
Antioksidan Kapasite (TAC), Toplam Oksidan Durum 
(TOS) ve Annexin-V-FITC apoptoz testi yapıldı.Veriler 
SPSS 22.0 programıyla ONE WAY ANOVA yöntemile 
analiz edildi. 

Bulgular: Veriler analiz edildiğinde, tek başına amlodipin 
uygulandığında hücre ölümü yalnızca ACTH 
uygulamasından daha fazlaydı. Bununla birlikte, birlikte 
uygulanan amlodipin ve ACTH dozları nöroblastoma 
ölümleri kontrol grubundan çok daha yüksekti (P <0.05). Bu 
ve benzeri çalışmalar kanser tedavisinde umut vericidir. 

Sonuç: Panner ve meslektaşlarının çalışmaları, hücre içi 
Ca⁺²'nın birçok karsinoma hücresindeki bir hücre döngüsüne 
bağlı davranışta meydana gelen hücre içi Ca⁺²'nın 
sallanmasından kaynaklanan proliferasyonun kontrolünde 
önemli olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda, Ca 
regülasyonunu önleyerek nöroblastom gelişimini durdurduk. 

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum Kanal Blokerleri, 
Nöroblastoma, ACTH 
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Momordika ve Melatonin Kombinasyonunun Prostat 
Kanseri Pc-3 Hücre Hattı Üzerindeki Antitümör Etkisi 

Yeşim Yeni1, Ali Taghizadehghalehjoughi2, Sıdıka Genç1, 
Ahmet Hacımüftüoğlu1, Zeynep Çakır3 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, 
Erzurum,Türkiye 

Giriş ve Amaç: Prostat kanseri (PC), prostatın dış kısmında 
başlayan en yaygın ikinci kötü huylu tümördür. Çoğunlukla 
yaşlı erkeklerde görülür. Son zamanlarda, malign tümörlerin 
yayılımını azaltabilecek düşük sitotoksik ajanların aranması 
için birçok çaba gösterilmiştir. Buna göre Momordica özleri 
ve monomer bileşenleri, çeşitli tümörlere karşı güçlü 
antikanser aktivitesi göstermektedir. Ayrıca, Melatonin 
(MLT) 'in antioksidan özellikleri nedeniyle birçok çalışmada 
apoptozise yardımcı olduğu ve böylece tümör oluşumunu 
baskıladığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, ilk kez MLT ve 
Momordica charantia (MC) kombinasyon tedavisinin PC-3 
hücre hattı üzerindeki antitümör etkisini araştırmayı 
amaçladık. 

Yöntemler: PC-3 hücre hattı kültür ortamında büyütüldü. 
Farklı sisplatin ( 2 μg / ml), MC ve MLT dozu ve 
kombinasyonları 72 saat boyunca uygulandı. İlaç 
uygulamasından sonra 72 saat 3- (4,5-Dimetiltiazol-2-Yl) -
2,5-Dipheniltetrazolyum Bromid (MTT) hücre canlılığı, 
Toplam Antioksidan Kapasite (TAK), Toplam Oksidan 
Durum (TOS) ve Göç (Yara İyileştirme) testleri yapıldı. 

Bulgular: Testler sonucunda MC (100 μg / ml) ve MLT (40 
μg / ml) + MC (100 mlg / ml) hem kontrol grubuna hem de 
sisplatine göre hücre proliferasyonunu azalttı (P <0.05). 

Sonuç: Bulgularımıza göre, MLT, MC etkisini arttırdı ve 
kanser hücrelerinin canlılığını yalnızca MC'den daha etkili 
olarak azalttı. 

Anahtar Kelimeler: Momordica, PC-3, Melatonin, Total 
Antioksidan Kapasite, Total Oksidan Durum 
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Piknogenol ve Melatonin Kombinasyonu, Platin Bazlı 
Anti-Kanser İlacı ile Karşılaştırıldığında Tümör 
Hücrelerinin Canlılığını Azaltır Mı? 

Sıdıka Genç1, Ali Taghizadehghalehjoughi2, Yesim Yeni1, 
Ahmet Hacimuftuoglu1, Zeynep Çakır3 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı,25240 Erzurum, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı,25240 Erzurum, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim 
Dalı,25240 Erzurum, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Piknogenol (PYG), antioksidan, 
antienflamatuar ve antitümör özellikleri ile bilinmektedir. 
Melatonin (MLT) ise antioksidasyon, anti-aging, anti-
inflamasyon, anti-anjiyogenez, hücre farklılaşmasının 
uyarılması ve immün sistemin aktivasyonu dahil olmak 
üzere çeşitli fizyolojik ve patolojik işlemlerin 
düzenlenmesinde rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı 
MLT ve PYC kombinasyonunun HT-29 kanser hattı 
üzerinde etkisinin araştırılması ve MLT+ PYC 'nin HT-29 
üzerindeki antitümör etkisini arttırıp arttırmadığı sorusunu 
cevaplamaktır.  
 
Yöntemler: Bu amaçla mevcut çalışmayı 13 ayrı grupta 
tasarladık. HT-29 hücre hattı kültür ortamında 
büyütüldükten sonra, çeşitli kanserlrin tedavisinde yaygın 
olarak kullanılan kemoteropik ajan olan sisplatin (2 μg / ml), 
MLT (40 μg / ml), farklı PYC dozu (10, 20, 40, 60, 80 ve 
100 μg / ml) ve kombinasyon grupları ( PYC 10, 40, 80 ve 
100 μg / ml)+ MLT (40 μg / ml) HT-29 hücre hattına 72 saat 
boyunca uygulandı. 72 saat sonunda, 3- (4,5-Dimetiltiazol-2-
Yl) -2,5-Dipheniltetrazolyum Bromid (MTT) hücre canlılığı, 
Total Antioksidan Kapasite (TAK), Total Oksidan Seviyesi 
(TOS) ve Göç (Yara İyileştirme testi) testleri yapıldı.  
 
Bulgular: Çalışmamızın sonucunda MLT + PYG 100μg / 
ml'nin kombinasyon grubu indüklenmiş hücre hasarı ve 
morfolojik değişiklikler sisplatin ve hücre hattındaki diğer 
gruplardan daha etkili bulunmuştur. Bunun yanı sıra total 
oksidan seviyesini arttığı ve total antioksidan seviyesini 
azaldığı da gözlemlenmiştir. MLT PYC (100 μg / ml) grubu 
kontrol grubu ve diğer gruplar ile karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P <0.05).Sonuç: 
MLT + PYG kombinasyonu HT-29 kanser hücrelerinin 
çoğalmasını engelleyebilir. MLT + PYG kombinasyonu, 
HT-29 hastalarının tedavisi için yeni bir antikanser ajan ve 
kemoterapötiklerin yan etkilerinin azaltılması için adjuvan 
olacağını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Piknogenol, HT-29, Melatonin, 
Toplam Antioksidan Kapasite, Toplam Oksidan Durumu  
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Bromelain Karbonik Anhidraz ve Bazı Antioksidan 
Enzim Aktivitelerini Etkileyerek Glioblastoma 
Multiforme Hücrelerini Temozolomidin Sitotoksik 
Etkisine Duyarlı Hale Getirir 
 
Betül Çiçek1, Mustafa Gül1, Ali Taghizadehghalehjoughi2, 
Ufuk Okkay3, Uğur Durmuş4, Irmak Ferah Okkay5, Fatma 
Yeşilyurt3, Mostafa Abd El Aty3, Ahmet Hacımüftüoğlu3 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Erzurum 
4Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Erzincan 
5Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Erzurum 
 
Giriş ve Amaç: Glioblastoma multiforme (GBM), beyin 
tümörleri arasında en sık görülen bir merkezi sinir sistemi 
kanseri türüdür. Hastalığın tedavisinde karşılaşılan en büyük 
zorluk ilaca kazanılan dirençtir. Hipoksik bir marker olan 
karbonik anhidraz (CA) enzim aktivitesi tümör progresyonu 
ile korelasyon göstermektedir. Bromelain antiinflamatuvar, 
antioksidan ve antikanser aktivitelere sahip bir sistein 
proteazdır. Bu çalışmada in vitro olarak bromelainin GBM 
tedavisinde kullanılan temozolomidin (TMZ) antitumor 
aktivitesini nasıl etkilediği ve bu sırada CA ve bazı 
antioksidan enzim aktivitelerinin nasıl etkilendiği araştırıldı. 
Yöntemler: Bu çalışmada bir insan GBM hücre dizisi, 
T986, kullanıldı. İC50 değerlerini bulabilmek için hücreler 
48 saat boyunca 50-350 µM aralığında TMZ’ye, 5-320 
µg/ml aralığında bromelaine maruz bırakıldı. Daha sonra, 
sinerjik etki olup olmadığını anlamak üzere TMZ (200µM) 
ve bromelain (20-160 µg/ml) kombinasyonlarına maruz 
bırakıldı. Sitotoksisite için MTT testi kullanıldı. Hücrelerin 
asidik ortamını değerlendirmek üzere CA enzim aktivitesi 
ölçüldü. Ayrıca, katalaz (CAT), süperoksit dismütaz (SOD), 
glutatyon peroksidaz (GPx) ve glutatyon redüktaz (GR) gibi 
antioksidan enzim aktiviteleri ölçüldü. Parametreler 
arasındaki korelasyonları tespit etmek için iki değişkenli 
(Pearson) korelasyon analizi, grup ortalamalarının 
karşılaştırılmasında ise post-hoc LSD testi ile tek yönlü 
varyans analizi kullanıldı. P<0.05 anlamlılık düzeyi olarak 
kabul edildi. 
Bulgular: T986 hücrelerinde TMZ’nin IC50 değeri 196,3 
µM, bromelainin IC50 değeri ise 191,4 µg/ml olarak 
bulundu. TMZ ve artan konsantrasyonlarda bromelain (20-
160 µg/ml) kombinasyonlarına maruz bırakılan GBM 
hücrelerinde CA ve CAT aktiviteleri artarken, GR aktivitesi 
etkilenmedi, öte yandan GPx ve SOD aktivilerinde azalma 
tesbit edildi. Kültürdeki bromelain konsantrasyonu ile CA ve 
CAT aktiviteleri arasında pozitif korelasyonlar, GPx ve SOD 
aktiviteleri arasında negatif korelasyonlar bulunurken, GR 
aktivitesi ile ise hiç korelasyon saptanmadı. 
Sonuç: Bromelainin T986 hücrelerinde TMZ’nin anti-tümör 
aktivitesini artırmasını CA ve CAT enzim aktivitelerini 
artırarak, GPx ve SOD aktivitelerini ise azaltarak gösterdiği 
saptanmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre bromelaininin 
GBM tedavisinde kemosensitize edici ajan olarak 
kullanılabileceği düşünülmüştür. Ancak, bromelainin etki 

mekanizmalarını açıklığa kavuşturmak için daha ileri 
çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan Enzimler, Bromelain, 
Karbonik Anhidraz, Glioblastoma Multiforme, 
Temozolomid 
 
PS041 

Laminaria Japonicanın Fibroblast Hücre Hattında 
DMSO ile Oluşturulan Toksisiteyi Azaltması: Migrasyon 
ve Sitotoksisite Testi 

Ali Taghizadehghalehjoughi1, Ayşegül Yılmaz2, Ahmet 
Hacımüftüoğlu2 
1Atatürk Üniversitesi, Toksikoloji ve Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Erzurum 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda, yeni ilaç ve sağlıklı gıda 
geliştirmek için birçok deniz kaynağı dikkat çekmiştir. 
Kahverengi alglerin (Phaeophyta) bir üyesi olan Laminaria 
japonica da ilaç olarak eski zamanlardan beri sık kullanılan 
bir türdür. Son yapılan çalışmalar Laminaria japonica’dan 
izole edilen polisakkaritlerin antioksidan ve antikoagülan 
etkilerini ortaya koymuştur. Biz de çalışmamızda, Laminaria 
japonica'nın dimetil sülfoksit (DMSO) kaynaklı fibroblast 
toksisite modelindeki proliferasyon ve göç özelliklerini 
araştırdık. 
Yöntemler: Fibroblast hücre hatları Atatürk üniversitesi 
tıbbi farmakoloji anabilim dalından temin edildi. 40, 80, 160 
ve 320µgr/mL Laminaria japonica bitki sulu ekstratı %7 
oranında DMSO ile oluşturulan toksisiteye karşı denendi. 
Metiltiazol difenil tetrazolyum (MTT) ve migrasyon testleri 
yapıldı. Oluşturulan 6 grup fibroblast hücre kültürüne 
uygulandı, 24 saat sonra 570 nm dalga boyunda okundu. 
MTT sonuçları SPSS, IBM 21.00 programında one way 
ANOVA yöntemiyle analiz edilmiştir. 
Bulgular: Kontrol grubumuzda canlılık %100 olarak 
tanımlanmış ve diğer gruplar buna göre oranlanmıştır. %7 
DMSO grubu kontrol ile kıyaslandığında %63 canlılık oranı 
ile en düşük seviyededir. %7 DMSO + 320µgr/mL laminaria 
japonica kombinasyonu ise kontrol grubuna göre %89 
canlılık ile en yüksek orandadır. Kombinasyon gruplarını 
kontrol grubu ile karşılaştırdığımızda ise doza bağlı olarak 
canlılık oranının arttığı gözlenmiştir.  
Sonuç: Zhenfei Peng ve arkadaşları (2013 Ağustos) 
yaptıkları çalışmada laminaria japonicadan izole edilen suda 
çözülen polisakkaritlerinin (WPS, WPS-2 ve WPS-2-1) 
A375 hücre hattı ile damar düz kas hücresinde anti-tümör 
etkilerine ve sitotoksik özelliklerine bakmışlardır. Elde 
ettikleri sonuçlarda polisakkaritlerin 0.031 mg/mL gibi 
düşük bir dozda bile anti-tümör etkiler gösterdiği 
bulunmuştur. Aynı polisakkaritler damar düz kası 
hücrelerinde de çalışılmış ve proliferatif etkileri gözlenerek, 
kanser hücresi dışındaki hücrelere sitotoksik etkilerinin 
olmadığı ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Laminaria Japonica, Sitotoksisite, Göç, 
Fibroblast, İn Vitro 
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PS042 

Aloe Barbadensis Miller Bitkisinin Fibroblast 
Hücrelerinde Göçü ve Aktivite Özelliklerini Artırması: 
DMSO Toksisite Modeli 

Ayşegül Yılmaz1, Ali Taghizadehghalehjoughi2, Ahmet 
Hacımüftüoğlu1 
1Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi, Toksikoloji ve Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Erzurum 

Giriş ve Amaç: Bitkilere olan ilgi dünya genelinde sağlık 
açısından önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Son 
zamanlarda ilgi çeken bir bitki olan Aloe vera ise anti-kanser 
ve anti-inflamatuar özelliklerin yanı sıra anjiyogenez, yara 
iyileşmesi gibi durumlarda da kullanılmıştır. Biz de 
çalışmamızda anti-kanser, antioksidan gibi özellikleri bilinen 
maddenin fibroblast üzerindeki proliferasyon ve migrasyon 
özelliklerini inceledik. 

Yöntemler: Fibroblast hücre hatları Atatürk üniversitesi 
tıbbi farmakoloji anabilim dalından temin edildi. Aloe 
barbadensis miller bitki ekstratı Nurbal, İstanbul firmasından 
temin edildi. 100, 150, 200 ve 250µgr/mL aloe barbadensis 
bitkisinin sulu ekstratı %7 oranında dimetil sülfoksit 
(DMSO) ile oluşturulan toksisiteye karşı denendi. 
Oluşturulan 6 grup fibroblast hücre kültürüne uygulandı, 24 
saat sonra 570 nm dalga boyunda okundu. Metiltiazol difenil 
tetrazolyum(MTT) sonuçları SPSS, IBM 21.00 programında 
one way ANOVA yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Bulgular: Kontrol grubumuzda canlılık %100 olarak 
tanımlanmış ve diğer gruplar buna göre oranlanmıştır. %7 
DMSO grubu kontrol ile kıyaslandığında %68 canlılık oranı 
ile en düşük seviyededir. %7 DMSO + 250µgr/mL aloe vera 
kombinasyonu ise kontrol grubuna göre %92 canlılık ile en 
yüksek orandadır. Kombinasyon gruplarını kontrol grubu ile 
karşılaştırdığımızda ise doza bağlı olarak canlılık oranının 
arttığı gözlenmiştir. 

Sonuç: Aleo barbadensis ekstratı doza bağlı olarak anti 
inflamatuar ve antioksidant etkileriyle DMSO ile indüklenen 
toksisiteyi önleyerek koruyucu etki göstermiştir. Samira 
Negahdari ve arkadaşları da (mart, 2017) yaptıkları 
çalışmada normal fare derisi fibroblast hücre hattı (C147) 
üzerinde farklı dozlarda aloe vera (aloe barbadensis miller) 
kullanmışlardır. Elde ettikleri verilere göre: kontrol grubu ve 
diğer bitkisel gruplar ile kıyaslandığında aloe vera muamele 
grubunda fibroblast hücrelerindeki migrasyonun arttığını 
gözlemlenmişlerdir. Çalışma sonucunda aloe veranın ölü 
dokuyu uzaklaştırıp yara iyileşmesini kolaylaştırdığını 
ortaya koymuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Aloe Barbadensis, Sitotoksisite, Göç, 
Fibroblast, İn vitro 

 
 

 

PS043 

Resveratrolün Penisilinle Oluşturulan Epileptiform 
Aktiviteye Etkisinde Nöronal Nitrik Oksit Sentaz 
İnhibisyonunun Rolü 

Mohamed Hassan Mohamud, Süleyman Emre Kocacan, 
Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: Resveratrol, bitkiler tarafından çevresel 
stres ve hastalıklara karşı üretilen en kuvvetli 
antioksidanlardan birisidir. 7-Nitroindazol, nöronal nitrik 
oksit sentazın (nNOS) seçici antagonistidir. Sunulan 
çalışmanın amacı, resveratrolün penisilinle oluşturulan 
epileptiform aktiviteye etkisinde nNOS inhibisyonunun 
rolünü araştırmaktır. 

Yöntemler: Çalışmamızda toplam 24 adet erkek Wistar 
albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı (n:6): I- 
Penisilin grubu (Kontrol); II- Resveratrol (50 mg/kg, 
intraperitoneal (i.p)) grubu; III- 7-Nitroindazol (40 mg/kg, 
i.p) grubu; IV- Resveratrol (50 mg/kg, i.p) + 7-Nitroindazol 
(40 mg/kg, i.p) grubu. Epileptiform aktivite 500 IU 
Penisilin-G’ nin kortekse (intrakortikal) verilmesiyle 
oluşturuldu. Penisilin enjeksiyonundan 30 dk sonra, ilaçlar 
verildi. 500 IU penisilin verildikten sonra üç saat boyunca 
online elektrokortikogram (ECoG) kaydı alındı. Epileptiform 
aktivitenin frekans ve amptlitüd değerleri offline analiz 
edildi. Bu çalışma OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulu (OMU HADYEK) tarafından onaylandı ve OMÜ 
Proje Yönetim Ofisi tarafından desteklendi 
(PYO.TIP.1904.17.019). İstatistiksel analizde tek-yönlü 
varyans analizi ve Post Hoc Tukey testleri kullanıldı. 

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında resveratrol 
(50 mg/kg), 30-50. ve 130-180. dakikalar arasında spike 
frekansını anlamlı olarak azalttı (p<0,05). 7-Nitroindazol (40 
mg/kg) ise spike frekansını deney boyunca azalttı (p<0,05). 
Resveratrol + 7-Nitroindazol, spike frekansını deney 
boyunca anlamlı olarak azalttı (p<0,05). Amplitüd değerleri 
açısından gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı (p>0,05).  

Sonuç: Resveratrol, penisilin ile oluşturulan epileptiform 
aktiviteyi azalttı. 7-Nitroindazol resveratrolün antiepileptik 
etkisini dahada güçlendirdi. 

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, Epilepsi, Penisilin, Sıçan, 
7-Nitroindazol 
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PS044 

Resveratrolün Penisilinle Oluşturulan Epileptiform 
Aktiviteye Etkisinde İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz 
İnhibisyonunun Rolü 

Mohamed Hassan Mohamud, Süleyman Emre Kocacan, 
Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: Resveratrol (3, 4, 5-trihidroksi-stilben), 
üzüm başta olmak üzere pek çok farklı bitkide var olan doğal 
bir fitoaleksindir. Aminoguanidin (AG), indüklenebilir nitrik 
oksit sentaz (iNOS)’u selektif olarak inhibe eden bir 
bileşiktir. Sunulan çalışmanın amacı, bir antioksidan olan 
resveratrolün penisilinle oluşturulan epileptiform aktiviteye 
etkisinde aminoguanidinin (indüklenebilir nitrik oksit 
sentazın) rolünü araştırmaktır. 

Yöntemler: Çalışmamızda 24 adet erkek Wistar sıçan 
kullanıldı (n:6). Epileptiform aktivite 500 IU Penisilin-G’ 
nin kortekse (intrakortikal) 2,5 mikrolitre hacimde, Hamilton 
mikroenjektör ile verilmesiyle oluşturuldu. Penisilin 
enjeksiyonundan 30 dk sonra, Aminoguanidin (100 mg/kg); 
Resveratrol (50 mg/kg) ve Aminoguanidin + Resveratrol 
intraperitoneal olarak uygulandı. Bu çalışma OMÜ Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu (OMU HADYEK) tarafından 
onaylandı ve OMÜ Proje Yönetim Ofisi tarafından 
desteklendi (PYO.TIP. 1904.17.019). İstatistiksel analizde 
tek-önlü varyans analizi ve Post Hoc Tukey testleri 
kullanıldı.  

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 50 mg/kg 
Resveratrol, 30-50. ve 130-180. dakikalar arasında spike 
frekansını anlamlı olarak azalttı (p<0,05). Aminoguanidin 
(100 mg/kg) ise spike frekansını 80. ve 100. dakikalar 
arasında anlamlı olarak arttırdı (p<0,05). 50 mg/kg 
Resveratrol ile 100 mg/kg Aminoguanidin birlikte 
verildiğinde, spike frekansı 30. ve 50. dakikalar arasında 
anlamlı olarak azaldı (p<0,05). Amplitüd değerleri açısından 
gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 
(p>0,05).  

Sonuç: Resveratrol, penisilin ile oluşturulan epileptiform 
aktivite üzerine antikonvulsan etki göstermiş ve 
Aminoguanidinin prokonvulsif etkisini bloklamıştır. Bu 
sonucun fizyolojik mekanizmasını aydınlatabilmek için 
biyokimyasal ve moleküler çalışmalar ile desteklenmesine 
ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, Epilepsi, Penisilin, Sıçan, 
Aminoguanidin 
 

 

 

 

 

PS045 

NAN-190 ve Vilazodon Etkileşiminin Penisilinle 
Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisi 

Hülya Hökelek1, Süleyman Emre Kocacan2, Mustafa 
Ayyıldız2, Erdal Ağar2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Sinirbilim Anabilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: Penisilin, yapısal olarak bir GABAA 
reseptörü antagonistidir ve beyin korteksine uygulandığında 
GABA inhibisyonunu ortadan kaldırarak akut fokal epilepsi 
benzeri epileptik aktivitenin oluşmasına neden olur. 
Vilazodon, seçici bir serotonin (5-HT) geri alım inhibitörü 
ve 5-HT1A reseptör kısmi agonisti profiline sahip olan yeni 
bir antidepresandır. NAN-190 ise, seçici bir 5-HT1A 
reseptör antagonistidir. Çalışmamızın amacı, NAN-190 ve 
vilazodon etkileşiminin penisilinle oluşturulan epileptiform 
aktiviteye etkisini araştırmaktır. 

Yöntemler: Çalışmamızda 24 adet erkek Wistar sıçan 
kullanıldı (n:6). Epileptiform aktivite 500 IU Penisilin-G’ 
nin kortekse (intrakortikal) 2,5 mikrolitre hacimde, Hamilton 
mikroenjektör ile verilmesiyle oluşturuldu. 500 IU penisilin 
verildikten sonra üç saat boyunca elektrokortikogram 
(ECoG) kaydı online olarak alındı. Epileptiform aktivitenin 
frekans ve amptlitüd değerleri offline analiz edildi. Penisilin 
enjeksiyonundan 30 dk sonra, vilazodon (10 mg/kg); NAN-
190 (5 mg/kg); vilazodon + NAN-190 intraperitoneal olarak 
uygulandı. Bu çalışma OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulu (OMU HADYEK) tarafından onaylandı ve OMÜ 
Proje Yönetim Ofisi tarafından desteklendi (PYO.TIP. 
1904.17.018). İstatistiksel analizde tek-yönlü varyans analizi 
ve Post Hoc Tukey testleri kullanıldı.  

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında vilazodon 
(10 mg/kg), uygulandıktan sonra deney boyunca diken 
(spike) frekansını anlamlı olarak azalttı (p<0,05). NAN-190 
(5 mg/kg) ise spike frekansını 70. dakikadan itibaren anlamlı 
olarak arttırdı (p<0,05). NAN-190 + vilazodon, spike 
frekansını 30. ve 40. dakikalar arasında anlamlı olarak azalttı 
(p<0,05). Amplitüd değerleri açısından gruplar arasında 
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).  

Sonuç: Vilazodon, penisilin ile oluşturulan epileptiform 
aktivite üzerine antikonvulsan etki göstermiş ve NAN-190’ın 
prokonvulsif etkisini bloklamıştır. NAN-190 ve vilazodon 
arasındaki etkileşim mekanizmasının aydınlatılması için 
biyokimyasal ve moleküler çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Vilazodon, Epilepsi, Penisilin, Sıçan, 
NAN-190 
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PS046 

Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Tutuşma Modelinde 
Trans-Sinnamaldehitin Etkilerinin Araştırılması 

Caner Günaydın1, Gökhan Arslan2, S. Sırrı Bilge1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 

Giriş ve Amaç: Trans-sinnamaldehit (TCA), cinnamomum 
casia bitkisinden ekstre edilen doğal bir flavonoid bileşiktir. 
Potent antiinflamatuvar ve antioksidan etkileri olan TCA, 
Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklarda 
nöroprotektif etki göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, 
pentilentetrazol (PTZ) ile oluşturulan tutuşma modeli 
deneysel epilepside TCA’nın etkisini ve etki 
mekanizmalarını belirlemektir. 

Yöntemler:  220-240 g ağırlığındaki yetişkin erkek 
Sprague-Dawley sıçanlar rastgele dört gruba ayrıldı 
(Kontrol, PTZ, 10 mg/kg TCA, 30 mg/kg TCA). Tutuşma 
sürecinde hayvanlara iki günde bir PTZ (35 mg/kg, i.p.) 
enjeksiyonları (Ortalama 13 kez) yapıldı ve 30 dakika 
boyunca nöbet şiddeti gözlemlendi. Racine skalasına göre 
ardışık olarak 3 kez 4 veya 5 şiddetinde nöbet geçiren 
sıçanlar tutuşmuş olarak kabul edildi. Elektrokortikografik 
(ECoG) kayıtların eldesi için, hayvanların kafasına 
frontooksipital doğrultuda duraya temas edecek şekilde 
yüzeyel bipolar elektrotlar yerleştirildi. İyileşme 
periyodundan sonra hayvanlara 14 gün boyunca i.p. TCA 
(10 ve 30 mg/kg) uygulandı. Son ilaç uygulamasından 24 
saat sonra sıçanlara tekrar PTZ uygulandı ve ECoG kayıtları 
elde edildi. PTZ uygulamasından 24 saat sonra hayvanlar 
dekapite edilerek beyin dokuları homojenize edildi. Western 
blot yöntemiyle beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), 
cAMP cevap elementi bağlayıcı protein (CREB) ve N-metil 
D-aspartate reseptörü 2B alttipi (NMDA-2B) seviyeleri 
hesaplandı. 

Bulgular: PTZ grubuyla karşılaştırıldığında 30 mg/kg TCA, 
ilk myoklonik irkilme süresini kısaltırken, nöbet şiddetini ve 
toplam diken sayısını artırdı (p<0.05). Ancak 10 mg/kg 
TCA, bu parametlerde anlamlı bir değişikliğe neden olmadı. 
Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında PTZ grubunda BDNF, 
cREB ve NMDA-2B protein seviyelerinde artış tespit edildi 
(p<0.05). PTZ enjeksiyonlarının neden olduğu artış, her iki 
dozda uygulanan TCA ile daha da arttı (p<0.05). 

Sonuçlar: Subkronik uygulanan TCA, PTZ ile oluşturulan 
epileptik nöbetleri artırmaktadır. Bu artışın, BDNF, cREB 
proteinleri ve NMDA-2B reseptörleri aracılığıyla 
gerçekleştiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Sinnamaldehit, Pentetilentetrazol, 
Epilepsi, Sıçan 

 
 

 

PS047 

Sıçanlarda Pentlenetetrazol Tutuşma Modelinde 
Hemopressinin Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 

Ali Zaher Kamel Al Kaleel1, Hatice Aygün2, Lubna Adil 
Kamil Kamil1, Yonca Kabak3, Sinem Beyazkılınç İnal3, 
Mustafa Ayyıldız1, Aydın Him4, Erdal Ağar1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Tokat 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Bolu 

Giriş ve Amaç: Hemopressin, α hemoglobin zincirinden 
türetilmiş 9 amino asitlik bir nanopeptittir. Ancak, 
hemopressin'in CB1 (kanabinoid reseptör) reseptörlerinin 
agonisti mi yoksa antagonisti mi olduğu açık değildir. Bu 
çalışmanın amacı hemopressinin pentylenetetrazol (PTZ) 
tutusma modeli üzerindeki etkisini araştırmaktı. 

Yöntemler: 230-260 gr ağırlığında 28 erkek Wistar albino 
sıçan kullanıldı. Tutuşma modelini oluşturmak için 
hayvanlara subkonvülsif (35 mg/kg/i.p) PTZ enjeksiyonu, 
haftada üç gün, en fazla 29 enjeksiyon olacak şekilde 
uygulandı. PTZ (35 mg/kg/i.p) enjeksiyonundan 30 dakika 
önce çeşitli dozlarda hemopressin (0,015 μg, 0,030 μg ve 0,6 
μg/icv) verildi. PTZ enjeksiyonuyla birlikte EKoG kaydı 
başladı ve 30 dakika boyunca devam etti. Epileptiform 
aktivitenin frekansı ve genliği analiz edildi. 

Bulgular: 0,015 µg hemopressin dozu, 30 dakikalık kayıt 
süresi boyunca toplam diken dalga deşarj (DDD) küme 
sayısı, her bir kümedeki DDD diken sayısı, toplam DDD 
küme süresi, diken genliği, davranışsal nöbet skoru ve 
myoklonik jerk gecikmesi açısından kontrol grubuyla 
karşılaştırıldığında, ECoG kayıt parametreleri üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildi (p>0.05). 
0,030 µg’lık doz, diğer parametreleri etkilemeksizin her bir 
kümedeki DDD diken sayısını azalttı (p<0.05). 
Hemopressinin 0,6 μg’lık dozu istatistiksel olarak DDD 
küme sayısını, her bir kümedeki diken sayısını ve toplam 
DDD küme süresini azaltırken (p<0.05), miyoklonik jerk 
gecikmesinde anlamlı bir artışa yol açtı (p<0.05). Ancak, 
davranış nöbet skoru ve diken genliği ortalama değerleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). 

Sonuç: Sonuçlarımız, en etkili hemopressin dozunun 0,6 µg 
olduğunu ve CB1 reseptör agonisti gibi davrandığını 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrokortikografi, Epilepsi, 
Epileptiform, Hemopressin, Pentilenetetrazol, Sıçan 
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PS048 

Ginkgo biloba Özütü EGb 761’in WAG/Rij Sıçan 
Kortikal Nöron Kültüründe Hücre İçi Kalsiyum Seviyesi 
ve Uyarılabilirliğe Etkisi 
 
Metehan Akça1, Gülsena Baydaş2, Sadık Bay3, Neşe 
Altuncu4, Gürkan Öztürk5, Mehmet Yıldırım1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
2istanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı ve 
Rejenerative ve Restoratif Tıbbi Araştırmaları Merkezi 
(REMER),İstanbul 
3Rejenerative ve Restoratif Tıbbi Araştırmaları Merkezi 
(REMER), İstanbul Medipol Universitesi, İstanbul 
4istanbul Medipol Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim 
Dalı ve Rejenerative ve Restoratif Tıbbi Araştırmaları 
Merkezi (REMER) İstanbul 
5istanbul Medipol Üniversitesi,Uluslararası Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Ginkgo biloba’nın standardize özütü (EGb 
761) gerek geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında 
fitoterapötik preparat olarak gerekse modern tıp 
uygulamalarında ilaç olarak demans başta olmak üzere farklı 
sağlık sorunlarının tedavisinde yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte Ginkgo biloba özütü ve 
diğer ürünlerinin epileptik nöbetlere yol açabileceğine ilişkin 
klinik ve deneysel çalışmalar bulunmaktadır. Sunulan 
çalışmada WAG/Rij sıçan kortikal nöron kültüründe EGb 
761 dozlarının nöronal uyarılabilirlik üzerindeki etkileri 
kalsiyum görüntüleme tekniği kullanılarak araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Deneyler İstanbul Medipol Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulundan 12/07/2017 tarih ve 35 
nolu iznileyle yürütüldü. Deneylerde WAG/Rij sıçanlardan 
(P1-P4) elde edilen kortikal nöron kültürü kullanıldı. Hücre 
içi kalsiyum seviyesine ilişkin ölçümler Fluo-4 kalsiyum 
indikatör boyası kullanılarak konfokal mikroskopu altında 
gerçekleştirildi. Nöronal uyarılabilirlik 30 mM KCl ile 
indüklendi. Kültüre edilen hücreler EGb 761’in 50, 100, 200 
ve 400 µg/ml konsantrasyonlarına maruz bırakıldı. Hücre içi 
kalsiyum ışıma değerleri % olarak normalize edildikten 
sonra nisbi floresan değişimi (ΔF/F0) şeklinde ifade edildi. 
Deney grupları Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri 
kullanılarak karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak p<0,05 değeri 
anlamlı olarak kabul edildi.  
Bulgular: 100 ve 200 µg/ml EGb 761 hücre içi kalsiyum 
seviyesinde artışa yol açtı. 100 ve 200 µg/ml EGb 761 
dozlarındaki artışın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit 
edildi (p<0,001). 
Sonuç: Ginkgo biloba’nın standardize özütü EGb 761’in 
WAG/Rij sıçan kortikal nöron kültüründe hücre içi kalsiyum 
seviyesini yükselterek uyarılabilirlikte artışa yol açtığı 
saptanmıştır. Epilepsi hastaları veya Ginkgo biloba özütü 
EGb 761’i kullanan sağlıklı bireyler açısından nöronal 
uyarılabilirlikteki bu artışın göz önünde bulundurulması 
uygun olacaktır. 
*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje 
No:115S348) 
Anahtar Kelimeler: Ginkgo Biloba, EGb 761, Absans 
Epilepsi, WAG/Rij, Nöronal Uyarılabilirlik, Kalsiyum 
Görüntüleme 

PS049 

Siçanlarda Pentlenetetrazol Tutuşma Modelinde CB1 
Reseptor Agonist ve Antagonistinin Epileptiform 
Aktivite Üzerine Etkisi 

Ali Zaher Kamel Al Kaleel1, Hatice Aygün2, Lubna Adil 
Kamil Kamil1, Yonca Kabak3, Sinem Beyazkilinç İnal3, 
Mustafa Ayyıldız1, Aydın Him4, Erdal Ağar1 
1Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Samsun. 
2Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi, Tokat. 
3Patoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Samsun. 
4Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Bolu. 

Giriş ve Amaç: CB1 reseptörü epilepside önemli bir rol 
oynamaktadır. Sunulan çalışmada CB1 reseptör agonisti 
ACEA’nın ve CB1 antagonisti AM-251’in, pentilenetrazol 
ile tutuşturulan sıçanlardakı epileptiform aktivite üzerine 
olan etkisi incelendi. 

Yöntemler: Hayvanlara haftada üç gün subkonvulsif doz 
(35 mg/kg/i.p) PTZ enjekte edildi. Tutuşmuş sıçanlara, PTZ 
(35 mg/kg/ip) enjeksiyonundan 70 dakika önce çeşitli 
dozlarda ACEA (1,25 μg, 2,5 μg ve 7,5 μg/ICV) ve PTZ (35 
mg/kg/ip) enjeksiyonundan 30 dk önce çeşitli dozlarda AM-
251 (0,125 μg, 0,25 μg, 0,50 μg ve 1 μg/ICV) uygulandı. 
PTZ (35 mg/kg/ip) enjeksiyonuyla birlikte EKoG kaydi 
başlatıldı. Kayıtlar 30 dakika sureyle alındı. Bu çalışma 
OMÜ Yerel Etik Kurulu (OMU HADYEK) tarafından 
onaylandı. 

Bulgular: ACEA’nin 7,5 μg dozu toplam DDD küme 
sayısını, her bir kümedeki DDD spike sayısını, toplam DDD 
küme süresini ve davranışsal olarak nöbet skorunu 
azaltırken, miyoklonik jerk latensinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir artışa neden olmustur (p<0,05). ACEA’nın 1,25 
μg’lık dozu etkili değil iken 2,5 μg’lık dozu toplam DDD 
küme sayısını, her bir kümedeki DDD spike sayısını, toplam 
DDD küme süresini azaltti (p<0,05). AM-251’in 0,5 μg’lık 
dozu, toplam DDD küme sayısını ve miyoklonik jerk 
latensini azaltırken, her bir kümedeki DDD spike sayısını ve 
toplam DDD süresini artırmıstır (p<0,05). AM-251’in 0,125 
μg dozu sadece toplam DDD sayısını (p<0,05) azaltmıştır. 
AM-251’in 0,25 μg’lık dozu sadece toplam DDD sayısını ve 
her bir kümedeki DDD spike sayısını azaltmıştır. AM-251’in 
1 μg’lık dozunun kontrol grubuyla karşılaştrıldığında etkisiz 
olduğu bulundu. 

Sonuç: CB1 reseptörü agonisti olarak görev yapan en etkili 
ACEA dozu 7,5 μg'dır. CB1 reseptör antagonisti olarak 
görev yapan AM-251 (0,5 µg) hiçbir parametrede 
değişikliğe yol açmazken AM-251’in düşük dozu, toplam 
DDD üzerine ve her bir kümedeki DDD spike sayısı üzerine 
agonist etkiler gösterdi. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 
desteklendi (proje No. 215S808) 

Anahtar Kelimeler: Elektrocorticography, Epilepsi, ACEA, 
AM-251, Pentilentetrazol, Sıçan 
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PS050 

Genetik Absans Epilepsili (WAG\Rij) Sıçan Modelinde 
Izofloran ve Ketamin/Ksilazinin Epileptiform Aktivite 
Üzerine Etkisi 

Lubna Adil Kamil Algailani, Ali Zaher Kamel Al Kaleel, 
Gökhan Arslan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Samsun. 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, hayvanlar üzerinde 
yapılacak olan deneysel araştırmalarda kullanılan basit ve 
güvenli bir anestezi yöntemini tespit etmekti. Bunun için 
sunulan çalışmada genetik absans epilepsili Wag\Rij 
sıçanlardaki epileptik aktivite üzerine anestezik ajanlardan 
izofloran ve ketamin/ksilazinin etkisi incelendi. 

Yöntemler: Deneylerde toplam 14 erkek Albino Wag/Rij 
sıçan (170-190 g, n=7) kullanıldı. İlk iki saat izofloran ve 
ketamine/ksilazin için kontrol EKoG kayıtları alındı. Daha 
sonra izofloran % 3-4’lük başlangıç dozu, % 1-2’lik devam 
dozu olarak; ketamin/ksilazin ise sırasıyla 
60mg/0.13ml/kg/ksilazin 80 mg/0.10 ml/kg doz olarak 
uygulandı ve ardından iki saat süreyle kayıt alındı. 
Epileptiform aktivitenin frekans ve amplitüdü off-line olarak 
analiz edildi ve istatistik değerlendirme yapıldı (GraphPad 
Instat 3, paired t test, one-tail p value). Çalışma için Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulundan (OMÜ HADYEK, 
2018/51) izin alındı. 

Bulgular: İzofloran toplam diken dalga deşarj küme sayısını 
(DDD) ve toplam diken sayısını belirgin şekilde düşürürken 
(p<0,001), dikenlerin ortalama süresini ve ilk 20 dakika için 
zaman skalasını etkilemedi (p> 0.05). İzofloran ayrıca, 20 
dakika icinde DDD aktivitesini ortadan kaldırdı ve bu etki 
deneyin sonuna kadar devam etti. Ketamin/ksilazin 
kombinasyonu, toplam DDD’yi, toplam diken sayısını, diken 
dalgalarin ortalama süresini ve ilk 20 dakika boyunca zaman 
skalasını önemli ölçüde azalttı (p <0.05). 

Sonuç: Elde edilen veriler hem izofloran hem de ketamin / 
ksilazinin DDD'leri önemli ölçüde azalttığını ortaya 
koymuştur. Bu nedenle deneysel epilepsi çalışmalarında 
özellikle bu anesteziklerin kullanılması sırasında daha 
dikkatli olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Wag\Rij, İzofluran, Ketamin, 
Ksilazin, Sıçan 

 
 

 

 

 

 

PS051 

Kloral Hidrat ve Üretanın WAG\Rij Sıçanlardaki 
Epileptiform Aktiviteye Etkisi 

Lubna Adil Kamil Algailani, Ali Zaher Kamel Al Kaleel, 
Gökhan Arslan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Samsun. 

Giriş ve Amaç: Bugüne kadar deneysel çalışmalarda kloral 
hidrat ve üretan yaygın olarak kullanılmasına rağmen, 
bunların WAG\Rij sıçanlardaki epileptiform aktivite üzerine 
etkisini gösteren bir çalışma yoktur. Sunulan çalışmada bu 
anestezik maddelerin epileptiform aktivite üzerine olan 
etkileri incelendi. 

Yöntemler: Deneylerde toplam 14 erkek Albino Wag/Rij 
sıçan (170-190 g, n=7) kullanıldı. İlk iki saat kloral hidrat ve 
üretan için kontrol EKoG kayıtları alındı. Daha sonra kloral 
hidrat (175 mg/kg/i.p) ve üretan (1,25 g/1ml/i.p) uygulandı 
ve ardından iki saat süreyle kayıt alındı. Epileptiform 
aktivitenin frekans ve amplitüdü off-line olarak analiz edildi 
ve istatistik değerlendirme yapıldı (GraphPad Instat 3, paired 
t test, one-tail p value). Çalışma için Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulundan (OMÜ HADYEK, 2018/51) izin 
alındı.  

Bulgular: Kloral hidrat uygulamasından sonra, toplam diken 
dalga deşarj (DDD) küme sayısı, toplam diken sayısı ve 
diken dalgaların ortalama süresi önemli ölçüde azaldı 
(p<0.05). DDD kloral hidrat enjeksiyonundan 10 dakika 
sonra ortadan kalktı. Üretan uygulamasından sonra, tüm 
DDD’ler inhibe edildiği için DDD parametreleri 
hesaplanamadı. 

Sonuç: Elde edilen veriler kloral kidrat enjeksiyonundan 
sonra epileptiform aktivitenin dramatik şekilde düştüğünü, 
üretan uygulamasından sonra ise DDD aktivitesinin 
tamamen ortadan kalktığını gösterdi. Kloral hidrat, üretan ile 
karşılaştırıldığında deneysel epilepsi modelleri için daha iyi 
bir anestezik gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Wag\Rij, Kloral Hidrat, 
Elektrokortikografi, Üretan, Sıçan 
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PS052 

Farklı Anatomik Bölge Tayini ile Sıçanlarda Oluşturulan 
Kupa Terapisi Modelinin Epileptik Nöbetler Üzerine 
Koruyucu Etkisi 

Ayhan Çetinkaya1, Esra Fidan2, Selim Göksu2, Bihter Gökçe 
Bozat2, Şerif Demir3 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Bolu 
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinirbilim Ana Bilim Dalı, Bolu 
3Düzce Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Düzce 

Giriş ve Amaç: Epilepsi multifaktoriyel nedenlerle ortaya 
çıkan ve tekrarlayan nöbetlerle karakterize ilerleyici bir 
hastalıktır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tekniklerinden 
birisi olan kupa terapisinin, MS 2. yy'da aretaeus uterus, 
kolera, ileusun prolapsusu ve epilepsi üzerine tedavi edici 
etkisi olduğu bilinmektedir. Kupa terapisi ile ilgili insan 
çalışmaları olmasına rağmen epilepsi hayvan modelleri ile 
ilgili bilimsel kanıta dayalı araştırma geliştirilmemiştir. 
BAİBÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HAYEK) 
onayı alınmış 2019/27 karar no’lu çalışmada, kupa 
terapisinin farklı anatomik bölge tayini ile sıçanlarda 
oluşturulan modellemede, nöbetler üzerine koruyucu etkisini 
araştırmayı hedefledik.  
Yöntemler: Çalışmada, Wistar Albino 2-4 aylık sıçanlardan 
toplamda 42 hayvan kullanıldı. Gruplar; Grup 1 (G1): 
Servikal 7 (C7) ve paralumbal bölgelere sadece vakum, 
Grup 2 (G2): C7 ve paralumbal bölgelere insizyon sonrası 
vakum, Grup 3 (G3): Epilepsi, Grup 4 (G4): Diazepam, 
Grup 5 (G5): Paralumbal bölgelere sadece vakum, Grup 6 
(G6): Paralumbal bölgelere insizyon sonrası vakum 
uygulamaları şeklinde tasarlanmıştır. Anestezik madde 
olarak intramuskular, ketamin/ksilazin, 90/10 mg/kg 
uygulanmıştır. 
Kupa terapisi: Özel olarak tasarlanan 1 cm’lik kupalar ile 
epilepsi oluşturulmuş sıçanlarda 5 dk boyunca farklı 
anotomik bölgelerde bistüri yardımıyla insizyon sonrası 
vakum uygulanmıştır.  
24 saatin ardından, sıçanlarda subkutan, 35mg/kg dozunda 
pentilentetrazol uygulaması yapıldıktan sonra 20-30 dk 
boyunca epilepsi davranış skorlaması yapılmıştır. Davranış 
skorlaması parametreleri; 3. evrenin görüldüğü ilk an (dk), 
ilk jeneralize nöbetin görülme anı (dk) ve modifiye evre‘dir. 
Grupların istatistiksel analizi SPSS (version.20) programında 
değerlendirilmiştir. Sonuçların istatistiksel incelenmesi One-
Way ANOVA analizi ile yapılmıştır. 
Bulgular: Modifiye evrede G6’nın G3’e göre istatistiksel 
olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Diğer davranış 
skorlaması analizlerinde anlamlı farklılık görülmemiştir 
(p<0,05).   
Sonuç: Modifiye evrede G6 grubunun G3’e göre nöbeti 
baskıladığı görülmektedir. Ancak paralumbal bölgeye ek 
olarak C7 ile oluşturulan grubun koruyucu etkisi 
bulunmamaktadır. Bu çalışmayla kupa terapisinin deneysel 
sıçan modellemesi ile nöbetler üzerine koruyucu etkisinin 
nedenlerinin araştırılmaya ihtiyaç duyulması, ileriki 
çalışmalara önemli bir basamak olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kupa Terapisi, Epilepsi, 
Pentilentetrazol  
 

PS053 

WAG/Rij Sıçanlarda Görülen Epileptik Aktivite Üzerine 
Kanabinoidlerin Etkisi ve Bu Etkide Pürinerjik P2X7 
Reseptörünün Rolü 

Elif Şen1, Hatice Aygün3, Gökhan Arslan1, Bahattin Avcı2, 
Mustafa Ayyıldız1, Erdal Ağar1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya 
Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Absans epilepsi, jeneralize, konvülsif 
olmayan epilepsi türüdür. WAG/Rij sıçanlar genetik absans 
epilepsi modelidir. P2X7 reseptörleri (P2X7R), ATP’ye 
duyarlı katyon kanallarıdır. CB1, kanabinoid reseptörleridir 
ve P2X7R gibi birçok epilepsi modelinde etkinliği 
gösterilmiştir. P2X7R ve CB1 etkileşimleri hakkında yeterli 
bilgi yoktur. Bu nedenle WAG/Rij sıçanlarda görülen 
epileptik aktiviteye CB1 reseptör agonisti ACEA ve 
antagonisti AM-251’in etkisi ve P2X7R agonisti BzATP ve 
antagonisti A-438079’la etkileşimini araştırmayı amaçladık. 
Yöntemler: Çalışmada 6-8 aylık 49 erkek WAG/Rij sıçan 
(n=7) kullanıldı. Elektrotlar hayvanların kafataslarına 
yerleştirildi. Bazal elektrokortikografi (ECoG) kayıtları 
alındı. Deney grupları: I.ACEA 7,5 µg 
intraserebroventriküler (i.s.v.) II.AM-251 0,5 µg i.s.v, 
III.BzATP 100 µg i.s.v.; IV.A-438079 20 µg i.s.v. ve 
V.BzATP-AM-251; VI.A438079-AM-251; VII.BzATP- 
ACEA; VIIIA-4380799-ACEA. Ardından ECoG kaydına 
devam edildi. Elde edilen veriler SPSS 15.0’da Paired-
Samples T Testi, One-Way ANOVA ardından Tukey testi 
kullanılarak değerlendirildi. Çalışma OMÜ Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun izni ile yapıldı. 
Bulgular: ACEA, BzATP-ACEA, A-438079-ACEA 
grupları antikonvulsan etkiliydi (p<0,001) ve birbirileriyle 
nöbet aktivitesi açısından anlamlı fark oluşturmadılar 
(p>0,05). AM-251 prokonvulsan etkiliydi (p<0,05). BzATP-
AM-251 grubu nöbet aktivitesini kontrol grubuna ve AM-
251 grubuna göre anlamlı derecede azalttı (p<0,01). A-
438079-AM-251 grubu kontrol grubuna göre anlamlı bir 
değişikliğe sebep olmadı (p>0,05) ancak AM-251’in 
prokonvulsan etkisini anlamlı derecede azalttı (p<0,05).  
Sonuç: ACEA, WAG/Rij sıçanlardaki epileptik aktiviteye 
antikonvulsan etkiliydi ve P2X7R aktivasyonu bu etkisini 
değiştirmedi. AM-251 prokonvulsan etkiliydi. Ancak A-
438079 bu etkisini kontrol seviyesine getirdi, BzATP ise 
antikonvulsan yöne çevirdi. Yapılan çalışmalar CB1 
aktivasyonuna bağlı hücre ölümlerini A-438079’un tamamen 
durdurduğunu göstermiştir. Bu da kanabinoid 
aktivasyonunun P2X7R’yi içeren süreçlere bağımlı 
olduğunu düşündürmektedir. BzATP, kanabinoid 
salıverilmesini etkileyerek bu etkiyi oluşturmuş olabilir.  
Bu çalışma OMÜ BAP tarafından desteklendi 
(PYO.TIP.1905.15.002). 

Anahtar Kelimeler: Absans, Epilepsi, Kanabinoid, P2X7, 
WAG/Rij 

83 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
PS054 

P2X7 Reseptörleri ve Memantinin WAG / Rij Sıçanlarda 
Görülen Epileptik Aktivite Üzerine Elektrofizyolojik ve 
Biyokimyasal Etkisi ve Etkileşimi 

Elif Şen1, Hatice Aygün3, Gökhan Arslan1, Bahattin Avcı2, 
Mustafa Ayyıldız1, Erdal Ağar1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 
Samsun, Türkiye 
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Tokat, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Absans epilepsi, idiyopatik, jeneralize, 
konvülsif olmayan epilepsi türüdür. WAG/Rij sıçanlar 
genetik absans epilepsi modelidir. P2X7 reseptörleri 
(P2X7R), ATP’ye duyarlı katyon kanallarıdır ve çeşitli 
epilepsi modellerinde etkinliği gösterilmiştir. P2X7R ve 
glutamat reseptörü NMDA’nın absans epilepsi üzerine 
etkileri ve etkileşimi konusunda çalışma yoktur. Bu nedenle 
P2X7R agonisti BzATP ve antagonisti A-438079’un ve 
NMDA antagonisti memantinin WAG/Rij sıçanlardaki 
etkisini ve etkileşimini elektrofizyolojik ve biyokimyasal 
analiz metotları kullanarak araştırmayı amaçladık.  
Yöntemler: Çalışmada 6-8 aylık 42 erkek WAG/Rij sıçan 
(n=7) kullanıldı. Elektrotlar hayvanların kafataslarına 
yerleştirildi. Bazal elektrokortikografi (ECoG) kayıtları 
alındı. BzATP 100 µg i.s.v; A-438079 20 µg i.s.v.; 
memantin 5 mg/kg i.p. ve BzATP-memantin; A-438079-
memantin etkileşim gruplarına enjeksiyonları yapıldı. 
Biyokimyasal analiz için hayvanların beyni çıkarıldı; kan 
örnekleri alındı; ileri protein oksidasyonu ürünleri, 
malondialdehit, süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon, 
glutatyon peroksidaz ve glutatyon reduktaz ölçüldü. Elde 
edilen veriler SPSS 15.0’da Paired-Samples T Testi, One-
Way ANOVA ardından Tukey testi kullanılarak 
değerlendirildi. Çalışma OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulu’nun izni ile yapıldı (2015/56). 
Bulgular: Sunulan çalışmada BzATP’nin ve A-438079’un 
WAG/Rij sıçanlarda görülen nöbet aktivitesine etkisiz 
olduğu (p>0,05); memantinin ise antikonvülsan ve 
antioksidan etki gösterdiği tespit edildi (p<0,05). 
BzATP’nin, memantinin DDD’lere olan etkisini 
değiştirmediği (p>0,05) ancak antioksidan etkisini azalttığı 
(p<0,05), A-438079’un ise memantinin diken ve dalga 
deşarjlarına (DDD) olan etkisini azalttığı bulundu (p<0,05).  
Sonuç: Bulgularımız P2X7R’nin WAG/Rij sıçanlarda 
görülen DDD’lere doğrudan etki etmediğini ve oksidan 
parametreleri etkilemediğini, ancak memantinin 
antikonvulsan ve antioksidan etkilerini değiştirdiğini 
göstermektedir. Bu da P2X7R ve NMDA’nın birden fazla 
mekanizma veya yolda kesiştiğini düşündürmektedir. Bu 
ilişkinin aydınlatılabilmesi için ileri moleküler ve hücresel 
çalışmalara ihtiyaç vardır.Bu çalışma OMÜ BAP tarafından 
desteklendi (PYO.TIP. 1905.15.002). 

Anahtar Kelimeler: Absans, Epilepsi, NMDA, Memantin, 
P2X7, WAG/Rij 

 

PS055 

Penisilin-G ile Deneysel Epilepsi Oluşturulmuş 
Sıçanlarda Minoksidil’ in Etkisinin Elektrofizyolojik 
Değerlendirilmesi 

Ayhan Çetinkaya1, Serhat Gökdaş2, Hayriye Orallar3, Tülin 
Fırat4, Çağrı Çamsarı5, Esra Fidan2 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilimdalı, Bolu 
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinirbilim Anabilimdalı, Bolu 
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi, Bolu 
4Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilimdalı, Bolu 
5Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yenilikçi Gıda 
Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araş. Merkezi, Bolu 

Giriş ve Amaç: Epilepsi dünya populasyonunun %1 ini 
etkileyen bir hastalıktır. Beyinde en önemli eksitatör 
nörotransmitter glutamat ve inhibitör nörotransmitter olan 
GABA arasındaki dengenin bozulmasıyla şekillenmektedir. 
Potasyum kanal açıcıları, depolarize olan hücreyi 
hiperpolarize duruma maruz bırakarak hücrenin dinlenim 
membran potansiyeline dönmesini sağlar. Vazodilatör bir 
ajan olan minoksidil aynı zamanda adenozin-3-fosfat (ATP)-
bağımlı potasyum kanal açıcısıdır. Sıçanlarda penisilin-G ile 
indüklenerek oluşturulan deneysel epilepsi modelinde, 
minoksidilin epileptiform aktivite üzerine etkisinin 
değerlendirilmesidir. 
Yöntemler: Çalışma BAİBÜ Hayvan Yerel Etik Kurulu 
(HAYEK) tarafından 2018/44 izin ile çalışma yapıldı. 35 
adet Wistar Albino cinsi 2- 4 aylık erkek sıçanlar kullanıldı. 
Hayvanlar her grupta 7 şer sıçan olmak üzere 5 gruba 
ayrıldı. Grup 1 (G1) =Kontrol Grubu (Serum Fizyolojik 
(SF)), Grup 2 (G2) = Penisilin-G’li Epilepsi, Grup 3 (G3) = 
Minoksidil Grubu, Grup 4 (G4) = Penisilin-G + Minoksidil 
Grubu, Grup 5 (G5) = Dimetil Sülfoksit (DMSO) Grubu. 
Hayvanlar 1.25 mg/kg üretan ile anestezi edildi. Bregma 
orijin olacak şekilde 1.5-2 mm lateraline, 1 mm önüne delik 
açılıp ve 1.5-2 mm derinliğine girilerek penisilin-G ( 1000 
IU) enjeksiyonu ile epileptik aktivite oluşturuldu.5 dk bazal 
aktivite kaydı alındıktan sonra penisilin enjeksiyonu yapıldı. 
Nöbetler oluştuktan sonra ilaçlar uygulandı ve 120 dk ECoG 
kaydı alındı. Veriler ANOVA veya Kruskall-Wallis analiz 
yöntemleriyle analiz edildi. 
Bulgular: İstatistiksel analizler sonucunda 5 er dakikalık 
periyotlar halinde alınan kayıtlarda kontrol, minoksidil ve 
DMSO gruplarının diğer gruplar ile arasında frekans ve 
genliklerinde anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir(p<0.05). 
Penisilin-G’li Epilepsi grubu ile Penisilin-G’li 
Epilepsi+Minoksidil gruplar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı görülmüştür(p>0.05). Fakat verilere 
ortalama olarak bakıldığında penisilin-G ile indüklenmiş 
epilepsi modeli oluşturulmuş hayvanlarda minoksidilin 
diken dalga sayısını ve genliğini azalttığı tespit edilmiştir.  
Sonuç: 120 dakikalık kayıt sonucunda diken dalga sayısında 
ve dalgaların genliklerinde azalmayı sağladığından dolayı 
denek sayısının arttırılarak yapılacak çalışmalarda 
vazodilatatör olarak kullanılan minoksidil epilepsi üzerinde 
etkili olabileceği düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: 
Epilepsi, Potasyum Kanalları, Minoksidil 
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PS056 

Santral Yolla Uygulanan Nöropeptid S'nin Epileptik 
Nöbetler, Anksiyete ve Öğrenme ve Bellek Üzerine 
Etkileri; Cinsiyetin Rolü 

Sümeyye Çilingir1, Selin Bayburt2, Deniz Genç2, Samed 
Özer1, Güldal Güleç Süyen1 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Nöropeptid S (NPS) uyku-uyanıklık siklusu 
ve anksiyete üzerinde önemli etkileri olduğu gösterilen bir 
peptittir. Ayrıca öğrenme, bellek ve epileptik nöbetlerde rolü 
olduğu bildirilmektedir. Çalışmada, intraserebroventriküler 
yolla (i.c.v.) enjekte edilen NPS’nin epileptik nöbetler, 
anksiyete, öğrenme ve bellek üzerine etkilerinin araştırılması 
ve bu değişikliklerin cinsiyete bağlı olup olmadığının tespit 
edilmesi amaçlandı. 

Yöntemler: İlk gruptaki sıçanlara (her cinsiyet için n=28), 
NPS (0.1,1,10 nmol/5μl; i.c.v.) veya salin (5μl; i.c.v.) 
uygulandıktan 30 dakika sonra anksiyeteyi değerlendirmek 
için Yükseltilmiş Artı Labirent (EPM) testi uygulandı. 
Ardından, pilokarpin (400mg/kg; i.p.) enjeksiyonu ile 
sıçanlarda epileptik nöbetler indüklendi ve status epileptikus 
(SE) latansı kaydedildi. İkinci grup sıçanlar (her cinsiyet için 
n=28) ise Morris Su Tankı (MWM) testinde öğrenme ve 
bellek performansı açısından değerlendirildi. Bu amaçla 
sıçanlar içinde gizli bir platform bulunan havuzda 4 günlük 
öğrenme denemelerine tabi tutuldu ve gizli platformu bulma 
süreleri (kaçış latansı) kaydedildi. 5. günde ise belleğin 
değerlendirilmesi için probe denemesi uygulandı. Sıçanlara, 
her bir öğrenme ve probe denemesinden 30 dakika önce NPS 
(0.1,1,10 nmol/5μl; i.c.v.) veya salin (5μl; i.c.v.) enjeksiyonu 
yapıldı. İstatistiksel analiz için tek yönlü ANOVA testi 
kullanıldı. 

Bulgular: NPS, SE latansını anlamlı olarak değiştirmedi. 
EPM testinde NPS (1nmol / 5μl), salin grubuna göre kapalı 
kollarda kalma süresini anlamlı bir şekilde azalttı ve açık 
kollarda kalma süresini artırdı (p<0,01). MWM testinde tüm 
gruplarda kaçış latansı 4. günde 1. güne göre anlamlı olarak 
azaldı (tüm gruplar için p<0,001). Uygulanan NPS 
dozlarının hiçbiri, MWM testi parametrelerinde salinle 
tedavi edilen sıçanlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 
fark yaratmadı. Uygulanan testlerin hiçbirinde NPS’nin 
cinsiyete bağımlı etkisi olmadı. 

Sonuç: Santral yolla enjekte edilen NPS epileptik nöbetler, 
öğrenme ve bellek üzerinde anlamlı bir etki göstermemiş, 
ancak cinsiyetten bağımsız, doza bağımlı anlamlı bir 
anksiyolitik etkisi olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nöropeptid S, Status Epileptikus, 
Öğrenme, Bellek, Anksiyete 

 

 

PS057 

Nikotin Tercih Eden Sıçan Soylarında Nikotin 
Yoksunluğunun Sukroz Tercihine Etkisi 

Meliha Öztürk1, Aylin Zinde1, Merve Bayoğlu2, Lütfiye 
Kanıt2, Burcu Balkan3, Oğuz Gözen1, Ersin Oğuz Koylu3, 
Ayşegül Keser1 
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim AD, 
İzmir 
3Ege Üniversitesi, Beyin Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, İzmir 

Giriş ve Amaç: Bağımlılığın ortaya çıkışında, yoksunluk ile 
tetiklenen stres yanıtı ve negatif afekt önemli rol oynar. 
Laboratuvarımızda seçici tohumlama yöntemiyle nikotin 
tercih eden (NT) sıçan soyları oluşturulmuştur. Bu 
araştırmada herediter geçişli genetik alt yapının nikotin 
yoksunluğu ile tetiklenen negatif afekte etkilerinin ortaya 
koyulması amaçlanmıştır. Bu amaçla NT sıçanlar ile 
kontroller arasında bazal durum ve nikotin yoksunluğunda 
gelişen anhedoni açısından farklar incelenmiştir. 

Yöntemler: Araştırma 4 deney grubundan (n=12) 
oluşmuştur: Kontrol Erkek (KE), Kontrol Dişi (KD), NT soy 
Erkek (NTE), NT soy Dişi (NTD). Tüm deney gruplarına 
yedi gün oral sukroz tercihi testi uygulandıktan sonra sekiz 
hafta zorlu oral nikotin (50 μg/ml) verildi. Dokuz günlük 
yoksunluk sırasında sukroz tercihi testi tekrarlandı.Grupların 
sukroz tüketim miktarları tekrarlayan veriler için ANOVA, 
çok yönlü ANOVA ve post-hoc Duncan testleri kullanılarak 
karşılaştırıldı. 

Bulgular: Yoksunluğun birinci günü 1., 2., 4., 6.ve 24. 
saatlerde alınan ölçümlerin değerlendirilmesinde soy ve 
cinsiyet farkının tüm alınan verilerde en az p≤0,05 
düzeyinde olmak üzere anlamlı farklılığa yol açtığı ayrıca 
soy ve cinsiyet arasında etkileşim olduğu görüldü. Bazal ve 
yoksunluk verilerinin karşılaştırmasında uygulama 
(p=0,042), gün (p≤0,001), soy (p≤0,001) ve cinsiyet 
(p≤0,001) açısından farklar bulunmuştur. Soy x cinsiyet 
(p≤0,001), soy x uygulama (p=0,039) etkileşimleri 
saptanmıştır. Bazal ve yoksunluk durumunda KD’ler diğer 
gruplardan daha fazla sukroz tüketmiştir. Yoksunlukta 
sukroz tüketiminin tüm gruplarda azalması anhedoninin 
geliştiğini göstermiştir. Bazal ve yoksunluk durumunda 
kontroller arasında belirgin cinsiyet farkı bulunmuştur. NT 
gruplarında bazal durumda cinsiyet farkı yokken 
yoksunlukta düşük düzeyde cinsiyet farkı gelişmiştir. 

Sonuç: Yoksunlukta anhedoni en az KD’lerde gözlenmiştir. 
NTD’ler, KD’lerden daha çok anhedoni yaşamışlardır. Erkek 
gruplarında belirgin ve benzer düzeyde anhedoni 
saptanmıştır. NT sıçanlarda cinsiyet farkı azalmış, dişiler 
erkeklere benzer davranış sergilemiştir.  
Araştırmamız Ege Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü 
tarafından TYL-2018-20412 no’lu projeler ile 
desteklenmiştir. (EÜHADYEK 2019-001 sayılı etik onay) 

Anahtar Kelimeler: Anhedoni, Nikotin, Sukroz Tercihi 
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PS058 

Radyofrekans Elektromanyetik Alanlara Prenatal 
Maruziyetin Sıçan Hipokampüsüne Etkisi: Nesil 
Çalışması 

Fazile Cantürk Tan1, Burak Tan2, Yasin Karamazı3, 
Süleyman Daşdağ4, Arzu Hanım Yay5 
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim 
Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Kayseri 
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim 
Dalı, Adana 
4Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
5Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji 
Ana Bilim Dalı, Kayseri 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızın amacı, 2450 MHz 
radyofrekans-elektromanyetik alana (RF-EMF) prenatal 
maruziyetin; iki nesil yavru erkek sıçanda MAPK 
proteinlerin hipokampal seviyede etkilerini araştırmaktır. 

Yöntemler: Çalışmada Wistar Albino cinsi 12 adet dişi ve 4 
adet erkek sıçan kullanıldı. 1 erkek ve 3 dişi sıçandan oluşan 
kontrol ve üç ayrı maruziyet grubuna bölündü. Maruziyet 
gruplarına 2450 MHz RF-EMA deney boyunca 12 saat/gün 
uygulandı. Kontrol grubu RF-EMA’ ya maruz kalmadı. 1. 
grupta erkek sıçan maruz kaldı dişi sıçan maruz kalmadı, 2. 
grupta hem erkek hem dişi sıçan maruz kaldı. 3. grupta erkek 
sıçan maruz kalmadı dişi sıçan maruz kaldı. Döllemeden 30 
gün önce 12 saat/gün RF uygulandı. 30 günün sonunda tüm 
gruplar döllendirildi. Yavru erkek sıçanlar iki aylık olunca 
her gruptan altı adet erkek sıçan genel anestezi altında 
sakrifiye edilerek hipokampüsleri alındı. Hipokampüste 
Western Blot tekniği kullanılarak MAPK’ ler ölçüldü. Diğer 
erkek ve dişi sıçanlar aynı deney protokolleri uygulanarak 2. 
nesil çalışmalarında kullanıldı. 

Bulgular: Birinci nesil erkek sıçanlarda; pERK düzeyinde 
kontrol ve maruziyet grupları arasında istatistiksel kayda 
değer bir fark vardı (p˂0,05). Ancak ERK, p38 ve p-P38 
düzeylerinde kontrol ve maruziyet grupları arasında 
istatistiksel kayda değer bir fark yoktu. İkinici nesil erkek 
sıçanlarda; p-ERK ve p-P38 MAPK seviyelerinin 2. grupta 
kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde azaldığı bulundu 
(p˂0,05). Total protein seviyeleri bakımından gruplar arası 
anlamlı farklılık bulunmadı. 

Sonuç: Çalışma bulguları, sıçanların EMA’ya maruziyeti 
sonrası p-ERK ve p-P38 fosforilasyon düzeylerinin önemli 
ölçüde arttığını gösterdi. Bu bulgular, sıçanlarda EMA’ ya 
maruziyetin, öğrenme ve bellek gibi bilişsel süreçleri 
etkileyen MAPK yolunun işlevinde değişikliklere yol 
açabileceğine işaret etmektedir. 
Teşekkürler: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi-Türkiye 
Bilimsel Araştırma Projeleri (ERUBAP) tarafından Proje 
numarası: TCD-2017-7275 desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: RF-EMA, Nesil, Beyin, ERK/MAPK, 
p38/38. 

PS060 

Titreşme Birleşme Eşiğinin Ölçümünde Yeni Bir 
Yöntem: Arduino ile Titreşme Birleşme Eşiğinin Tespiti 

Muhammed Yasin Boz1, Doğukan Koçyiğit1, Mehmet Can 
Şen2, Cem Özgönül1, Ethem Gelir1 
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı Robofizyoloji Laboratuvarı, Ankara 
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Ana Bilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Gözün titreşme birleşme eşiği (TBE), hızla 
yanıp sönen ışığın daimi yanıyor olarak algılandığı frekans 
değeridir ve Alzheimer, hepatik ensefalopati ve optik nörit 
gibi hastalıkların tanı ve takibinde kullanılabilen bir 
parametredir. Çalışmanın amacı, gerçek zamanlı, ekonomik, 
kolay uygulanabilir bir cihazın tasarlanması ve genç erişkin 
grupta TBE’nin değişik renk ve ışık koşullarında 
saptanmasıdır. 
 
Yöntemler: Ortalama yaş 21.4±1.8 (19-24) yıl olan 20’ si 
kadın 40 gönüllü çalışmaya dahil edildi. Çalışmada Arduino 
(mikrodenetleyici) ile kontrol edilen beyaz, kırmızı, yeşil ve 
mavi olmak üzere dört ayrı LED’in yer aldığı, TBE tespiti 
için tasarladığımız cihaz kullanılmıştır. TBE değerleri her bir 
renk için kon-duyarlı ve rod-duyarlı olarak tespit edildi. TBE 
değeri, kon-duyarlı prosedürde oda aydınlığında (5 lüks) 
merkezi bakış pozisyonunda ölçülürken rod-duyarlı 
prosedürde 20 dakika karanlık adaptasyonu sonrası 
karanlıkta 20 derece perifere bakış pozisyonunda ölçüldü. 
Merkez-perifer kıyaslaması Paired sample test ile, cinsiyet 
kıyaslaması Student’s t testi ile, renk kıyaslaması ise Levene 
testi ardından post-hoc testlerle yapıldı. 

Bulgular: Her bir renk için kon-duyarlı ve rod-duyarlı 
ortalama TBE değerleri hesaplanmıştır. Değerler periyod 
olarak verilmiştir. “Yanma” süresi beyaz renk için konlarda 
11.87±0.97, rodlarda 14.13±2.39; kırmızı için konlarda 
13.12±0.97, rodlarda 14.33±2.65; mavi için konlarda 
12.53±1.2, rodlarda 15.30±2.52; yeşil için konlarda 
12.17±1.17, rodlarda 13.88±2.19 milisaniyedir. Tüm 
renklerde kon-duyarlı ile rod-duyarlı ölçümler arasında 
istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.001). Kon-
duyarlı veriler dört renk için de rod-duyarlı verilerden daha 
hassastı. Kon-duyarlı ve rod-duyarlı ölçümlerde, renkler 
arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 
(p<0.005). Merkezde beyaz-kırmızı, beyaz-mavi, kırmızı-
mavi ve kırmızı-yeşil arasında, periferde beyaz-mavi, 
kırmızı-mavi ve kırmızı-yeşil arasında fark saptandı 
(p<0.005). Tüm renkler ve açılarda cinsiyete bağlı fark 
saptanmadı. Yanma-sönme sürelerinin değişimi farklı 
titreşme birleşme eşiği değerlerinin oluşmasına sebep 
olmuştur. 
Sonuç: Sonuçta hassas, ucuz ve kolay uygulanabilir bir TBE 
tespit cihazı tasarlanmış ve genç erişkinler için normal 
değerleri tespit edilmiştir. Çalışmamızın bundan sonraki 
aşamasında geliştirdiğimiz cihazın çeşitli hastalıkların tanı 
ve takibinde kullanılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Titreşme Birleşme Eşiği, Görme 
Fizyolojisi, Robofizyoloji 
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PS061 

Valproik Asit ile Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda 
Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi 

Süeda Tunçak1, Bülent Gören1, Tayfun Uzbay2, Pınar Öz3 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı 
2Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Türkçe) 
3Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) 

Giriş ve Amaç: Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), 
sosyal etkileşimde güçlük, iletişim yetersizliği ve 
tekrarlayıcı davranış gibi semptomlar gösteren genetik ve 
çevresel kökenlere sahip nörogelişimsel bozukluklardır. 
Prenatal valproik asit (VPA) maruziyeti insanlarda otizm 
riskini arttırmakta ve deneysel olarak otizmi 
modelleyebilmektedir. Empati, otizmli bireylerin sıkça 
karşılaştığı bir sorun olmasına rağmen VPA ile oluşturulmuş 
modellerde test edilmemiştir. Araştırmanın amacı sıçanlarda 
prenatal VPA maruziyetiyle oluşturulan otizm 
modellemesinin, otizmin temel sorunlarından olan empatiyi 
ölçümleyebilme kapasitesinin değerlendirilmesidir. 

Yöntemler: Çalışmada kullanılan 5 gebe Wistar Albino 
sıçandan 3’ü embriyonik gün 12,5’de 400mg/kg/ml i.p. VPA 
enjeksiyona, 2’si aynı volümde serum fizyolojiğe maruz 
kalmıştır. Postnatal gün 20’de (P20) annelerinden ayrılan 
yavrular P22 itibariyle davranışşsal ve fizyolojik testlere 
tabii tutulmuştur (nVPA=26, nKontrol=23). P30 ve P60’da 
gerçekleştirilen empati testlerinde 25x60x30 cm pleksi-cam 
kabin ve kısıtlayıcılar kullanılmıştır. Düzeneğin orta kısmına 
kısıtlanmış kardeş sıçan yerleştirilmiş ve serbest sıçanın 
aktivitesi 10 dk kayıt altına alınmıştır. Serbest sıçan test 
öncesi herhangi bir eğitim fazından geçmemiş ve sıçana 
pekiştireç verilmemiştir. Empati testi dışında sıçanlar 
fiziksel malformasyonlar, olfaktör diskriminasyon, sosyal 
performans, ön uyaran aracılı inhibisyon ve lokomotor 
aktivite açısından değerlendirilmiştir.İstatistiksel analiz 
Sigma Plot programı 12.5 versiyonu kullanılarak Student T 
testi ile yapılmıştır.  

Bulgular: Empatiyi değerlendirmek için serbest sıçanın 
kısıtlanmış sıçan etrafında geçirdiği süre ve kabin kapısını 
açma denemesi frekansı kullanılmıştır. VPA grubu kontrol 
grubuna göre P30 ve P60’da kısıtlanmış kardeşleriyle daha 
az ilgili zaman geçirmiştir (p<0,05; p<0,001). Kabin kapısını 
açma denemesi frekansı VPA grubunda kontrol grubuna 
göre P30’da anlamlı olarak fark göstermezken, P60’da daha 
anlamlı olarak daha düşüktür (p<0,001). Sonuç: OSB 
modellerinde empati benzeri davranış literatürde ilk kez 
gösterilmiştir. Diğer test sonuçlarının da literatürle uyumlu 
olması embriyonik dönemde VPA maruziyetinin, sıçanlarda 
OSB benzeri semptomatik bulgulara neden olduğunu 
doğrular niteliktedir. Çalışmamızda semptomların spektrum 
halinde görüldüğü ve VPA’nın sosyal ve nörolojik gelişim 
açısından etkileri olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Empati, Otizm, Sıçan, VPA 

PS062 

Sıçanlarda Tekrarlayan Asetaminofen Kullanımının 
Hipokampus, Prefrontal Korteks ve Karaciğerde IGF-1 
ve MMP-2 Düzeylerine Etkisinin Araştırılması 

Aslı Karakılıç1, Servet Kızıldağ2, Zeynep Yüce3, Yasemin 
Seval Çelik4, Sevim Kandiş1, Hemdem Rodi Bozan5, Başar 
Koç1, Güven Güvendi1, Mehmet Ateş2, Sevinç İnan4, Nazan 
Uysal1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 
Bilim Dalı, İzmir. 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu, İzmir, Türkiye. 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve 
Genetik Ana Bilim Dalı, İzmir. 
4İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji & 
Embryoloji Ana Bilim Dalı, İzmir. 
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, İzmir. 

Giriş ve Amaç: Asetaminofen, ağrı ve ateş tedavisinde tüm 
dünyada en yaygın kullanılan reçetesiz ilaçlardan biridir. 
Asetaminofen kullanımının, hipokampusla ilişkili öğrenme 
ve hafızayı bozduğu bilinmektedir. İnsülin-benzeri büyüme 
faktörü (IGF-1) ve matriks metalloproteinaz 2 (MMP2), 
hücresel yaşam, onarım ve doku bütünlüğü için önemlidir. 
Bu çalışmanın amacı, asetaminofenin hipokampus, 
prefrontal korteks ve karaciğer dokuları üzerindeki doza 
bağımlı etkilerini araştırmaktır. 
Yöntemler: Yirmi sekiz adet outbred erkek Sprague Dawley 
sıçan dört gruba ayrıldı: (1) Kontrol grubu (n=7), (2) 100 
mg/kg asetaminofen grubu (n=7), (3) 200 mg/kg 
asetaminofen grup (n=7), (4) 400 mg/kg asetaminofen grubu 
(n=7). Asetaminofen, 11 gün boyunca, günde bir kez oral 
gavaj yoluyla uygulandı. Son asetaminofen uygulamasından 
yirmi dört saat sonra, bütün hayvanlar sakrifiye edildi ve 
analiz için karaciğer, hipokampus ve prefrontal korteks 
dokuları çıkarıldı. Doku IGF-1 ve MMP2 düzeyleri ELISA 
yöntemiyle, Serum alanin aminotransferaz (ALT) and 
aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri kolorimetrik 
yöntemle ölçüldü. Hippokampus ve prefrontal korteks 
morfolojileri histolojik olarak değerlendirildi. Tüm 
istatistiksel analizler SPSS, 11. versiyon (SPSS, Chicago, 
IL) ile yapıldı. Gruplar arasındaki anlamlı farklar tek yönlü 
ANOVA ve post-hoc Bonferroni testi ile analiz edildi.  
Bulgular: Hipokampal IGF-1 ve MMP2 düzeylerinin, 
histolojik incelemede patolojik değişikliklerin de eşlik ettiği 
sadece yüksek doz (400mg/kg) asetaminofen 
uygulamasından sonra azaldığı gösterildi (IGF-1 düzeyleri: 
kontrol ve 100 mg/kg gruplarına kıyasla, p<0.05; 200 mg/kg 
grubuna kıyasla, p<0.006 MMP-2 düzeyleri: kontrol ve 100 
mg/kg asetaminofen gruplarına kıyasla, her ikisi de p <0.05). 
Prefrontal kortekste etkilenme izlenmedi. Tüm deney 
gruplarında karaciğer IGF-1 ve MMP2 düzeylerinde azalma 
gözlendi. Serum ALT ve AST düzeyleri 200 mg/kg ve 400 
mg/kg asetaminofen gruplarında artmış bulundu (p <0.0001). 
Sonuç: Bu çalışma asetaminofenin doz bağımlı hepatotoksik 
etkisini göstermenin yanısıra yüksek dozlarda, IGF-1 ve 
MMP-2 düzeylerindeki düşüşün de eşlik ettiği hipokampal 
toksik etkisini ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Asetaminofen, Hipokampus, IGF-1, 
Karaciğer, MMP2, Parasetamol 
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PS063 
 
GDNF’nin Beyin Felci Sonrası İyileşme Sürecinde 
Nörovasküler Yapılar Üzerine Etkisi 
 
Merve Beker1, Mustafa Çağlar Beker2, Ahmet Burak 
Çağlayan2, Gamze Torun Köse3, Ertuğrul Kılıç2 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
3Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve 
Biyomühendislik Bölümü, İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Beyin felci dünya genelinde ölüm sebepleri 
bakımından ikinci sırada yer alan önemli bir hastalıktır ve 
kalıcı sakatlığın en yaygın sebebidir. Glial hücre hattından 
türevli nörotrofik faktör (GDNF) beyin felci tedavisinde 
kullanılabilecek güçlü aday moleküllerden biridir. Bu 
çalışmada, lenti-viral vektörler ile sağlanan uzun dönem 
GDNF ekspresyonunun potansiyel bir beyin felci tedavi 
stratejisi olarak etkinliği incelenmiştir. 
Yöntemler: Araştırmada 8-12 haftalık erkek C57BL6 
farelerine lenti-viral-GNDF (Lv-GDNF) veya kontrol 
vektörü (Lv-GFP) intra-striatal olarak verilmiştir. 
Enjeksiyondan 10 gün sonra 90 dk orta serebral arter (OSA) 
tıkanmasını takiben 24 saat reperfüzyon ve 30 dakika OSA 
tıkanmasını takiben 72 saat veya 52 gün reperfüzyon 
gerçekleştirilmiştir. Akut yapısal ve moleküler etkileri 
gözlemlemek için enfarkt hacmi, ödem, kan-beyin-bariyeri 
(KBB) geçirgenliği, apoptoz ve nöronal sağ-kalım analizi 
gerçekleştirilmiştir. Uzun dönemde ise; kavrama gücü, açık 
alan ve motor koordinasyon testleri ile fonksiyonel iyileşme 
değerlendirilmiştir. Ayrıca, BrdU enjeksiyonu uygulanan 
farelere nörogenez ve anjiyogenezi değerlendirmek üzere 
BrdU/NeuN ve BrdU/PECAM immün boyamaları 
yapılmıştır. Gruplar arasındaki istatistiksel analizler için 
bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Lv-GDNF grubunda enfarkt hacmi, ödem ve 
KBB geçirgenliğinin anlamlı ölçüde azaldığı 
gözlemlenmiştir (p=0.003; p=0.001; p=0.045). Ayrıca, Lv-
GDNF grubundaki farelerde yaşayan nöron sayısının artmış, 
apoptotik hücre sayısının ise istatiksel olarak azalmış olduğu 
bulunmuştur (p=0.044; p=0.044). Uzun dönemde, yeni 
doğan hücre popülasyonlarının GDNF ekspresyonu ile 
ilişkili olarak daha yüksek olduğu gösterilmiştir (p=0.040). 
Lv-GDNF grubundaki hayvanların kavrama gücü, motor 
aktivitesi ve hareketliliğinin anlamlı olarak daha iyi olduğu 
tespit edilmiştir (p=0.026; p=0.047; p=0.045). Ayrıca, 
GDNF grubunda red ve fasial nükleus seviyesinden yapılan 
analizlerde; kontralateralden ipsilateral hemisfere geçen 
akson sayısında anlamlı bir artış olduğu görülmüştür 
(p=0.023; p=0.045). 
Sonuç: GDNF ifadesinin lenti-viral vektörler vasıtasıyla 
arttırılmasının; OSA tıkanması sonrasında enfarkt hacmini, 
ödemi, KBB geçirgenliğini ve apoptotik hücre sayısını 
azaltırken hücresel sağ-kalımı, fonksiyonel geri-kazanımı ve 
plastisiteyi arttırdığı gösterilmiştir. Bu bağlamda, genetik 
olarak modifiye edilmiş lenti-viral vektörlerle sağlanan 
GDNF ekspresyonu beyin felci tedavisinde güvenilir ve 
etkili bir yol olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: GDNF, Beyin Felci, Lenti-virüs 
 

PS064 
 
Polifenollerin Nöronal Rotenon Toksisitesindeki 
Koruyucu Etkileri ve Apoptozis 
 
Betül Genç1, Özlem Yı̇lmaz1, Mümin Alper Erdoğan2 
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İzmir, Türkiye 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
 
Giriş ve Amaç: Yaygın kullanılan bir pestisit olan 
rotenonun mitokondrilere etki ederek oksidatif strese neden 
olduğu ve nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirildiği 
bilinmektedir. Kurkumin ve resveratrol ise doğal 
polifenollerdir. Bu çalışmada, rotenon ile toksisite 
oluşturulmuş insan nöroblastoma hücre hattı (SH-SY5Y) 
hücrelerinde kurkumin ve resveratrolün nöroprotektif 
etkinliğini belirlemek amaçlandı.  
Yöntemler: Çalışmada ilk olarak, SH-SY5Y hücre hattında 
Rotenonun 1,5,50,100,150,200,250,500,1000 nM dozları 
kullanılarak hücre ölümü meydana getiren dozu belirlendi ve 
etkin dozun (LD50) 200 nM olduğu tespit edildi. Bunun 
ardından tedavi için hücreler toksisite öncesinde 24 saat 
kadar Kurkumin (10,50,100,500,1000 nM) ve Resveratrolle 
(1,5,10,50,100 µM) muamele edildi ve bu süre sonunda 24 
saat kadar 200 nM Rotenone uygulaması yapıldı. Hücre 
canlılığı MTS (Metil tiazol tetrazolyum tuzu ile 
proliferasyon testi), üreme/koloni oluşturma yetenekleri ise 
klonojenik testle belirlendi. Kaspaz-3 aracılı apoptoz ve 
antioksidanların bunun üzerine olan etkileri elisa yöntemi 
(Caspase-3 Cell Death Detection) ile değerlendirildi. 
İstatistiksel analiz için One-way ANOVA testi kullanıldı. 
Bulgular: Resveratrolün 1,5,10,50 µM, Kurkuminin 
10,50,100,500,1000 nM dozları ile toksisite modelinde hücre 
canlılığını koruyarak arttırdığı gösterildi (p<0,05). 
Kullanılan resveratrolün dozu arttıkça koruyucu etkinin 
yerini toksisiteye bıraktığı, 100 µM dozda toksik etkiler 
oluştuğu belirlendi. Koloni oluşturma yeteneğini arttırmada 
resveratrolün 1,5,10,50,100 µM, kurkuminin ise 
10,50,100,500,1000 nM olan dozlarında yine koruyucu 
etkiye sahip olduğu tespit edildi (p<0,05). Her iki 
polifenolün de tüm dozlarda kaspaz-3 bağımlı apoptoz 
üzerinde anlamlı derecede etkili olmadığı ancak aktif 
kaspaz-3 düzeylerinde düşük miktarda azalma meydana 
getirdikleri gözlendi (p>0,05).  
Sonuç: Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, rotenonun 
in vitro ortamda SH-SY5Y hücre hattında hücre ölümünü 
artırdığını, buna karşın rotenon ile meydana getirilen 
toksisite modelinde kurkumin ve resveratrol polifenollerinin 
düşük dozlarda (Resveratrol için 1,5,10 µM; Kurkumin için 
10,50,100,500 nM) hücre ölümünü azaltarak canlılığı 
koruduklarını ve ayrıca koloni şekillendirme yeteneğinde de 
rotenona kıyasla artış meydana getirdiklerini gösterdi. 
Kaspaz-3 bağımlı apoptoz üzerinde anlamlı etki 
görülmemesi de, koruyucu etkilerinin altında yatan başka 
olası mekanizmaların da değerlendirilmesi gerekliliğini 
ortaya koydu.Ege Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, TYL-
2018-20049 no’lu projesi ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Apopitoz, Kurkumin, Nöronal 
Toksisite, Resveratrol, Rotenon 
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PS065 
Septik Sıçanlarda Metil-Beta-Siklodekstrin ve 
Myriosin'in Kan-Beyin Bariyeri Bütünlüğüne Etkileri 
Uğur Akcan1, Müge Atış1, Deniz Sarıkaya1, Canan Uğur 
Yılmaz3, Nurcan Orhan4, Tuğba Kotil5, Nadir Arıcan7, 
Bülent Ahıshalı6, Mehmet Kaya2 
1Koç Üniversitesi, Tıp Fak. Sinirbilim ABD, İstanbul 
2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, İstanbul 
3Uppsala Üniversitesi, Farmasötik Biyoloji ABD, İsveç 
4İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma 
Enstitüsü Sinirbilim Ana Bilim Dalı, İstanbul 
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
6Koç Üniversitesi, Tıp FakültesiHistoloji ve Embriyoloji 
Ana Bilim Dalı, İstanbul 
7İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak. Adli ABD İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Septik ensefalopati patofizyolojisinde rol 
oynayan mekanistik faktörlerden birini kan-beyin 
bariyerindeki (KBB) yetmezlik oluşturur. Metil-beta-
siklodekstrin (MβCD) endotel membranındaki kaveolar 
yapılarına hasar verirken, myriosin plazmalemmadaki 
sfingolipid sentezini inhibe eder. Bu çalışmada, çekal 
ligasyon ve perforasyon (ÇLP) yöntemi ile sepsis 
oluşturulan sıçanlarda KBB geçirgenliği üzerine MβCD ve 
myriosinin etkileri araştırıldı.  
Yöntemler: Deney grupları kontrol, ÇLP, MβCD, MYRC, 
ÇLP+MβCD ve ÇLP+MYRC olarak belirlenmiş ve hayvan 
sayısı n=6’dır. KBB geçirgenliğindeki değişiklikleri 
göstermek için Evans blue (EB) ve horseradiş peroksidaz 
(HRP) belirteçleri kullanıldı. Beyin kesitlerde klaudin-5, 
glukoz taşıyıcı-1 ve kaveolin-1'i proteinlerini göstermek için 
immünofluresan tekniği kullanıldı ve kesitler konfokal 
mikroskopta değerlendirildi. İstatiksel analizler için one-way 
Anova testi gerçekleştirildi.  
Bulgular: Beyin korteksindeki klaudin-5 floresan boya 
şiddeti MβCD, myriosin ve ÇLP+myriosin gruplarında arttı 
(p<0.01). Deney gruplarındaki hayvanların hipokampus 
bölgelerindeki klaudin-5 immün boyanma şiddeti sham 
grubu ile kıyaslandığında azaldı (p<0.01). Beyin 
korteksindeki kaveolin-1 immünboyanma şiddeti 
ÇLP+myriosin grubunda artarken diğer gruplarda azaldı, 
hipokampus bölgesinde ise sham grubu ile 
karşılaştırıldığında tüm gruplarda azaldı (p<0.01). ÇLP, 
ÇLP+MβCD, ve ÇLP+myriosin gruplarındaki hayvanların 
beyin korteksinde glukoz-taşıyıcı-1 floresan boyanma şiddeti 
arttı, ancak MβCD and myriosin gruplarında azaldı, 
hipokampus bölgesinde ise sham grubu ile 
karşılaştırıldığında tüm gruplarda azaldı (p<0.01). MBCD ve 
myriosin septik hayvanların beyinlerine geçen EB boya 
miktarında azalmaya neden oldu (P<0.01). HRP pozitif 
kaveolar vesiküllerin miktarı CLP, MβCD and myriosin 
gruplarındaki hayvanların hem beyin korteksi hem de 
hipokampus bölgelerinde arttı (p<0.01), ancak MβCD ve 
myriosin verilen septik hayvanların aynı bölgelerinde azaldı 
(p<0.01). HRP pozitif veziküllerin ÇLP ve myriosin 
gruplarındaki hayvanların hem korteks hem de hipokampus 
bölgelerine artmış varlığı gösterilirken, MβCD ve myriosin 
uygulanan septik hayvanların aynı bölgelerinde azaldı 
(p<0.01). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları MβCD ve 
myriosin tek başlarında normal hayvanda KBB hasarına 
neden olurken, septik hayvanlara verildiklerinde sepsiste 
gözlenen KBB hasarını azaltıcı yönünde çalıştıklarını 

göstermektedir. (Etik kurul izin no: 2018.HADYEK.028) 
Anahtar Kelimeler: Kan-Beyin Bariyeri, Sepsis, Sıkı 
Bağltantı Proteinleri, İnflamasyon 
 
PS066 
Lityum’un Uzun Dönem Spinal Kord Hasarı Sonrası 
Etkilerinin Araştırılması 

Zeynep Balçıkanlı1, İrem Çulha Taşkın1, Arman Dalay1, 
Ahmet Burak Çağlayan2, Ertuğrul Kılıç1 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Spinal kord yaralanmalarının (SCI) nöronal 
hasara ve ciddi fonksiyonel kayıplara neden olmaktadır. Bu 
yaralanmaların sonucunda duyu ve motor yolaklarında 
fonksiyonel bozukluklar görülmektedir. SCI sonrasında 
tedavi yöntemi olarak hücresel tedaviler, nöroprotektif 
ajanların kullanıldığı terapatik yaklaşımlar ve fizik tedavi 
yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak klinikte 
kullanılabilecek etkili bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. 
Lityum’un nörodejeneratif hastalıklardaki rejenerasyona 
yönelik olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda 
SCI sonrasında lityum’un fonksiyonel iyileşmeye, nöronal 
sağkalıma ve aksonal plastisiteye yönelik etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Bu çalışmada 8-12 haftalık BALB/C erkek 
farelerde omurilik yarı kesisi T10 seviyesinden 
oluşturulmuştur. Hasar sonrası 0,2 mmol/kg ve 2 mmol/kg 
dozlarında günlük lityum enjeksiyonu 56 gün boyunca 
intraperitonal uygulanmıştır (n=12). Kontrol grubuna sadece 
çözücü enjeksiyonu yapılmıştır. Oluşturulan hasarın 
ardından fonksiyonel geri kazanım ve hareket 
koordinasyonunu değerlendirmek amacıyla açık alan testi ve 
ladder rung testi uygulanmıştır. Nöronal sağ kalım ve atrofi 
ölçümü creysl violet boyaması ile tespit edilmiştir. Aksonal 
plastisite aksonal traser olan biyotinlenmiş dekstran amin 
(BDA) enjeksiyonu sonrasında incelenmiştir. İstatistiksel 
analiz one-way ANOVA yöntemi ile yapılmıştır. 
Bulgular: 0,2 mmol/kg doz uygulanan gruptaki fonksiyonel 
iyileşmenin kontrol grubuna kıyasla daha hızlı olduğu 
görülmüştür. Açık alan testi değerlendirildiğinde kontrol 
grubunun 28. günde kat ettiği mesafe %33 iken 0,2 mmol/kg 
tedavi grubunda %59’ dur (p<0,05). Doğru adım atma oranı 
kontrol grubunda %15 iken, 0,2 mmol/kg grubunda 42. 
günde bu oran %30 olarak gözlemlenmiştir. Cresyl violet 
boyaması ile rostral segmentin beyaz cevheri 
değerlendirildiğinde, kontrol grubuna kıyasla atrofi alanının 
0,2 mmol/kg grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha az olduğu görülmüştür. Nöronal sağkalım kontrol 
grubuna kıyasla 0,2 mmol/kg grubunda hasar sonrası anlamlı 
olarak artmıştır. BDA traser uygulaması ile rostral segmentin 
dorsal ve lateral funikulusları değerlendirildiğinde, 2 
mmol/kg grubunda kontrol grubuna kıyasla aksonal plastisite 
artmıştır. 
Sonuç: Lityum tedavisinin hasar sonrası fonksiyonel geri 
kazanıma, nöronal sağkalıma ve aksonal plastisiteye katkı 
sağladığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar lityum’un uzun 
dönemde SCI sonrası tedavi potansiyeli olabileceğini 
düşündürmektedir.Anahtar Kelimeler: Spinal Kord Hasarı, 
Lityum, Nöronal İyileşme 
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PS067 

Oksitosinin Kolorektal Distansiyonla İndüklenen Viseral 
Ağrıdaki Antinosiseptif Etkisinde Opioid Reseptörlerin 
Rolü 

Fırat Ayçık, Isa Yeşilyurt, Ayhan Bozkurt 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: Oksitosin, hipotalamik paraventriküler ve 
supraoptik çekirdekten salgılanan peptit yapıda bir 
hormondur. Araştırmalar, oksitosinin uterus 
kontraksiyonunun sağlanması ve süt ejeksiyon refleksinin 
kontrolü işlevlerine ek olarak, antinosiseptif/analjezik etkisi 
olabileceğini de göstermektedir. Çalışmamızın amacı, 
oksitosinin kolorektal distansiyonla indüklenen viseral 
ağrıdaki antinosiseptif etkisini ve bu etkide opioid 
reseptörlerin rolünü araştırmaktır. 

Yöntemler: OMÜ HADYEK’in 2019/04 sayılı izni ile 
yapılan çalışmamızda 270-300 g ağırlığında erkek Sprague 
Dawley sıçan kullanıldı. Ketamin + klorpromazin (100 
mg/kg ip + 0,75 mg/kg ip) karışımı ile anestezi altına alınan 
sıçanların eksternal oblik kasına 8-10 mm aralıklı 2 adet 
Ni/Cr tel elektrot yerleştirildi. Madde uygulaması için 
juguler vene kateter takılarak enseden dışarıya ağızlaştırıldı. 
Cerrahiyi takiben ayrı kafeslere alınan sıçanlar 7 gün 
boyunca her gün 2 saat Bollman kafeslerine oturtularak 
deney şartlarına alıştırıldı. Kolorektal distansiyon (KRD), 
desandan kolon ve rektuma yerleştirilen, diğer ucu basınç 
transduserine bağlı bir kateterin ucundaki 6-7 cm 
uzunluğundaki balonun, hava ile 80 mmHg basınca 
şişirilmesiyle oluşturuldu. Kolorektal distansiyonla oluşan 
elektromiyografik aktivite (viseromotor yanıt), maddelerin 
uygulanmasından önce ve sonraki 90 dakika boyunca her 10 
dakikada bir PowerLab veri kazanım sistemi ile 
kaydedilerek deney sonrasında değerlendirildi. Her bir grup 
için 6-8 sıçan kullanılan çalışmamızda, tüm değerler 
ortalama ± standart hata şeklinde verildi. Verilerin normal 
dağılıma uygunluğunun saptanmasını takiben tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) testi yapıldı ve gruplar arası çoklu 
karşılaştırmada Tukey-Kramer post-hoc testi kullanıldı. 
p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Eksojen olarak uygulanan oksitosin (5-80 µg/kg, 
i.v.), viseromotor yanıtı 10. dakikadan başlayarak kayıt 
boyunca doza bağımlı olarak farklı oranlarda (%20-%70) 
azalttı (p<0,05-0,001). Oksitosinin (40 µg/kg, i.v.) 
antinosiseptif etkisi, oksitosinden 10 dakika önce intravenöz 
yoldan uygulanan nonspesifik opioid reseptör antagonisti 
nalokson (0.5 mg/kg) ile tamamen engellendi (p<0,01). 

Sonuç: Sonuçlarımız, intravenöz yoldan uygulanan 
oksitosinin KRD ile oluşturulan viseral ağrıda antinosiseptif 
etkili olduğunu ve bu etkide opioid reseptörlerin rol aldığını 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oksitosin, Viseral Ağrı, 
Antinosisepsiyon, Kolorektal Distansiyon, Nalokson, Opioid 
Reseptör 

PS068 

Sıçanlarda Kolorektal Distansiyon ile İndüklenen Viseral 
Ağrı Modelinde Nikotinin Antinosiseptif Etkisinde 
Opioiderjik ve Nikotinerjik Sistemin Rolünün 
Araştırılması 

Hakan Balcı1, Özge Darakcı2, Bahar Akyüz1, Ayhan 
Bozkurt2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji 
Ana Bilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana 
Bilim Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: Nikotin, nikotinik asetilkolin reseptörlerine 
bağlanarak periferik ve santral sinir sisteminde farklı etkilere 
sahip ekzojen bir liganddır. Nikotin birçok somatik deneysel 
ağrı modellerinde antinosiseptif etkili bulunmuş fakat viseral 
ağrı modelleri üzerine etkisi araştırılmamıştır. Çalışmamızda 
nikotinin antinosiseptif etkisi ve bu etkide opioiderjik ve 
nikotinerjik reseptörlerin rolü araştırıldı.  
Yöntemler: OMÜ HADYEK' in 2015/197 sayılı izni ile 
yapılan çalışmamız her bir grupta 6 adet Sprague Dawley 
(250-300 g) sıçan olacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi 
gruplara ayrıldı: Kontrol (çözücü) grubu, nikotin (1,25-10 
mg/kg) doz grupları; tek başına mekamilamin (0,25 mg/kg) 
grubu, mekamilamin (0,25 mg/kg) + nikotin (5 mg/kg) 
grubu, tek başına nalokson (0.05 mg/kg) grubu ve nalokson 
(0.05 mg/kg) + nikotin grubu. Sıçanlara, elektromyografik 
kayıtların elde edilebilmesi için eksternal oblik kasa 2 adet 
Ni/Cr tel elektrot ve madde uygulaması için juguler kanül 
ketamin (100 mg/kg, ip) anestezisi altında yerleştirildi. 
Kolorektal distansiyon, sıçanların kolonlarına yerleştirilen 
bir şişirilebilir kolorektal aparat ile oluşturuldu. Bütün 
gruplarda kolorektal distansiyon oluşturularak ağrılı uyaran 
meydana getirildi, bu uyaranları takiben sıçanların 
elektromyografik aktivitedeki artış (viseromotor yanıt) 
kaydedildi. Maddelerin etkisi ise, bir Excel bilgisayar 
programıyla zaman-cevap fonksiyonunun eğrisinin altındaki 
alan (EAA) olarak temsil edildi. EAA, ilaç sonrası zaman 
diliminden hesaplandı. Verilerin normal dağılıma uygun 
olduğunun kontrol edilmesinden sonra tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) testi yapıldı ve gruplar arası çoklu 
karşılaştırmada Tukey-Kramer post-hoc testi kullanıldı. 
p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
Bulgular: İntravenöz yoldan uygulanan nikotin doza 
bağımlı olacak şekilde (1,25-10 mg/kg) antinosiseptif etki 
gösterdi (EAA değerleri kontrol grubu için: 6+111; nikotin 
dozları için (1.25, 2.5, 5 ve 10 mg/kg) sırasıyla -341+638, 
440+286, 2538+220; 1827+405; p<0,05-0,001). Nikotinin (5 
mg/kg) antinosiseptif etkisi nonselektif nikotinik reseptör 
antagonisti mekamilamin ile tamamen engellenirken 
(p<0.001) ve nonselektif opioid antagonisti nalokson ile 
kısmen azalmıştır(p<0.05). Sonuç: Bu sonuçlar, nikotinin 
nikotinerjik ve kısmen de opioiderjik reseptörler aracılığıyla 
kolorektal distansiyon ile indüklenen viseral ağrı modelinde 
antinosiseptif etkili olduğunu göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Antinosisepsiyon, Kolorektal 
Distansiyon, Nikotin, Sıçan, Viseral ağrı 
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PS069 
 
6-OHDA Parkinson Modeli Sıçanlarda Substansiya 
Nigra Pars Retikülataya Uygulanan Derin Beyin 
Stimülasyonunun Serebellum Üzerine Etkileri 
 
Eylem Turgut1, Hande Parlak1, Asiye Kübra Göksu2, Gamze 
Tanrıöver2, Levent Sarıkçıoğlu3, Aysel Ağar1 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim 
Dalı, Antalya, Türkiye 
 
Giriş ve Amaç: Parkinson hastalığı (PH) nigrostriatal 
yolaktaki nöromelanin içeren dopaminerjik nöronların kaybı 
ile ortaya çıkan kronik nörodejeneratif bir hastalıktır. Derin 
beyin stimülasyonu (DBS), Parkinson hastalığında (PH) 
tedavi amaçlı kullanılan bir metoddur. Deneysel Parkinson 
modeli oluşturulan sıçanlarda substansiya nigranın pars 
retikulata (SNr) bölgesine uygulanan DBS’in, serebellum 
üzerine etkisini incelemek ve bu etkide beyin kaynaklı 
nörotrofik faktör (BDNF)’nin rolünü belirlemek amacıyla bu 
çalışma planlanmıştır.  
Yöntemler: Çalışmamızda yetişkin erkek Wistar sıçanlar 
rastgele 4 gruba ayrılmıştır. 1) Kontrol (n=12), 2) Parkinson 
(n=12) (Bilateral striatal PD modeli, AP:0,7, L:3,4, V:5.0, 
bregmaya göre), 3)Sham (Parkinson+Elektrot) (n=20) 
(Elektrot yerleşimi bilateral SNr, AP: -4,8, L:2.5, V:-7, 
bregmaya göre), 4)DBS (Parkinson+DBS) (n=20). DBS 
grubuna, iki hafta boyunca günde üç saat elektriksel uyarı 
verilmiştir. Ayak izi analizleri yapıldıktan sonra deney 
sonlandırılmış, beyin dokularında immunohistokimyasal 
analizler yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde ANOVA ve 
ikili karşılaştırmalarda Tukey Post Hoc ve Student–Newman 
Keuls testleri kullanılmıştır. Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulu onayı alınmıştır (Protokol no: 2016.03.08). 
Bulgular: Hayvanların ön ve arka ayak adım uzunluklarının, 
parkinson modeli uygulanan gruplarda kontrole göre azaldığı 
(p<0,001), elektriksel uyaranla birlikte ise arttığı tespit 
edilmiştir (p<0,001). Ön ve arka ayak taban genişliklerinin 
ise parkinson modeli uygulanan gruplarda kontrole göre 
arttığı (p<0,01), elektriksel uyaranla birlikte azaldığı 
görülmüştür (p<0,001, p<0,05). Serebellumda, BDNF içeren 
hücre sayıları Parkinson grubunda azalmış (p<0,05), DBS 
uygulaması ile artmıştır (p<0,05). Nöron aktivitesinin 
göstergesi olan c-Fos ekspresyonu, parkinson modeli 
oluşturulan gruplarda serebellum purkinje hücrelerinde 
kontrole oranla azalmıştır (p<0,05). DBS uygulaması ile 
Parkinson grubunda serebellum purkinje hücrelerinde c-Fos 
ekspresyonu artmıştır (p<0,05). Tirozin hidroksilaz (TH) 
içeren dopaminerjik nöron sayısının parkinson modeli 
oluşturulan gruplarda kontrole göre substansiya nigrada (SN) 
azaldığı bulunmuştur (p<0,05). DBS uygulamasının ise TH+ 
nöron sayısını artırdığı tespit edilmiştir (p<0,05).  
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, SNr’ye uygulanan DBS’in 
serebellumda BDNF düzeylerini artırarak Parkinson 
hastalığında meydana gelen hareket bozukluklarını 
azalttığını göstermektedir. Projemiz Akdeniz Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklendi (Proje Numarası: TTU-2016-1883).  
 

PS070 

Sıçanlarda Rotenon ile İndüklenen Parkinson Modelinde 
Agmatinin Olası Etki Mekanizması 

Caner Günaydın1, S. Sırrı Bilge1, Mehmet Emin Önger2, 
Ayhan Bozkurt3, Bahattin Avcı4 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana 
Bilim Dalı, Samsun 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim 
Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: Agmatin arjininden sentezlenen bir 
dekarboksilasyon ürünüdür. Ekzojen olarak verilen 
agmatinin nöroprotektif, antioksidan etkileri bilinmektedir. 
Bu çalışmanın amacı agmatinin rotenon ile indüklenen 
deneysel Parkinson modelindeki olası etkisini ve etki 
mekanizmasını araştırmaktır. 

Yöntemler: Bu çalışmada ağırlığında 18 erkek Sprague-
Dawley (220-240 g) sıçanlar kullanıldı 
(OMUHADYEK_2018-04). Deneysel Parkinson modeli 
rotenonun (0.5µg/1 µl) stereotaksik cerrahi yardımıyla 
intranigral ve intrastriatal olarak uygulanmasıyla 
oluşturuldu. Stereotaksik enjeksiyonu takip eden 10. günde 
sıçanlara apomorfin (2 mg/kg, i.p.) testi uygulanarak 
Parkinson modeli doğrulandı. Agmatin (100 mg/kg, i.p.) 14 
gün boyunca uygulandıktan sonra sıçanlar apomorfin ile 
tekrar dönme testine tabi tutuldu. Motor koordinasyon açık-
alan ve pole test ile değerlendirildikten sonra sıçanlar 
dekapite edildi. Dekapitasyon sonucu beyin dokuları izole 
edilerek biyokimyasal, moleküler ve histopatolojik analizler 
için ayrıldı. Deneylerden elde edilen tüm sonuçlar tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) testi ile SPSS (v21) programı 
kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: Agmatin apomorfin ile indüklenen dönme sayısını 
azalttı. Açık alan ve pole testte rotenona bağlı motor 
koordinasyon bozukluğu ve bradikineziyi azalttı. Ayrıca 
rotenon ile ortaya çıkan lipid ve protein oksidasyonunu 
önleyerek, SOD (Süperoksit Dismutaz) ve CAT (Katalaz) 
gibi oksidatif streste önemli rol oynayan enzimlerin 
seviyelerini artırdı. Bunun yanı sıra agmatin, striatal dokuda 
cREB, BDNF ve ERK1/2 ekspresyon düzeylerini arttırdı. 
Histopatolojik analizlerde rotenon ile oluşan nöron kaybının, 
agmatin uygulanan grupta anlamlı olarak azaldığı görüldü 
(p<0.05). 

Sonuç: Agmatinin rotenon ile oluşturulan Parkinson 
modelinde antioksidan sistemler ve cREB, BDNF, ERK1/2 
ile ilişkili olabileceği gösterildi.  

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 218S237 numaralı proje 
ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Agmatin, Rotenon, Parkinson 
Hastalığı, Sıçan 
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PS071 

Serebral Palsi Modeli Oluşturulmuş Yenidoğan 
Sıçanlarda Nöropeptit W’nin Nöroprotektif Etkileri 

Türkan Koyuncuoğlu1, Betül Esra İpek1, Ekin Kuntsal 
Dertsiz2, Dilek Akakın2, Meral Yüksel3, Berrak Ç. Yeğen1 
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Perinatal dönemdeki oksidatif olaylar 
sonucunda beyinde gelişen ve kalıcı motor bozukluklarla 
yaşamı güçleştiren serebral palsi’nin (SP) henüz önleyici 
veya iyileştirici medikal tedavisi bulunmamaktadır. 
Hipotalamustan izole edilen nöropeptit W (NPW)’nin 
analjezik ve antiepileptik etkileri bilinmektedir. SP 
oluşturulmuş yenidoğan sıçanlarda oksidan beyin hasarı 
üzerine NPW’nin olası nöroprotektif etkilerinin araştırılması 
amaçlandı.  
Yöntemler: Yedi günlük Sprague-Dawley sıçanlar, sham-
kontrol grubu (n=6), intraperitoneal serum fizyolojik (SF; 
n=6) veya 0,1, 1 veya 10 μg/kg/gün dozlarında NPW 
uygulanan SP grupları (n=21) olmak üzere 5 gruba 
ayrıldılar. SP oluşturmak üzere, izofloran anestezisi altında, 
sıçanların sağ ortak karotis arterlerine ligasyon yapıldı. 
Cerrahiyi takiben annelerinin yanına bırakılarak, 120 dakika 
süreyle derlenmelerine izin verilen yavrular, ardından küvöz 
içinde (37°C) 150 dakika gaz karışımına (%92 azot +%8 
oksijen) maruz bırakıldılar. Sham-kontrol grubundaki 
yavrular ise cilt kesileri kapatıldıktan sonra anne yanında 
tutuldular. İskemi-hipoksi uygulamasının ardından başlanan 
SF ve NPW tedavileri 3 gün sürdürüldü. Postnatal 10. günde 
sıçanlar dekapite edilerek beyin dokularında malondialdehid 
ve glutatyon düzeyleri, miyeloperoksidaz aktivitesi ve 
luminol/lusigenin kemilüminesans (KL) seviyeleri 
belirlendi; histopatolojik hasar incelendi. Veriler ANOVA 
ve Student’ın t-testi ile analiz edildi.  

Bulgular: SF-tedavili SP grubunda antioksidan glutatyon 
düzeyleri kontrolden farklı değilken, 0,1 ve 1 μg/kg NPW-
tedavili SP gruplarında kontrole göre artış gösterdi (p<0,05). 
SF-tedavili SP grubunda lipit peroksidasyonunun göstergesi 
malondialdehid düzeylerinde kontrole kıyasla artış 
gözlenirken (p<0,001), her 3 dozdaki NPW tedavisi ile 
azalma eğilimi görüldü (p>0,05). Oksijen radikallerini 
gösteren KL düzeylerinin SP’ye bağlı olarak arttığı 
(p<0,001), NPW’nin 0,1 ve 10 μg/kg dozlarında düştüğü 
bulundu (p<0,01-0,001). SF-tedavili SP grubunda hasarlı 
beyin dokusuna nötrofil infiltrasyonuna işaret eden kontrole 
göre artmış MPO aktivitesi (p<0,05), sadece 0,1 μg/kg NPW 
tedavili grupta anlamlı olarak azaldı (p<0,05). SF-tedavili SP 
grubunun korteks ve hipokampuslarında histopatolojik 
olarak gözlenen nöronal hasar, en çok 0,1 μg/kg dozunda 
olmak üzere, NPW-tedavili gruplarda azalmış bulundu. 
Sonuç: Hipoksik-iskemi ile oluşan beyin hasarında 
NPW’nin doza bağımlı olarak nöroprotektif ve antioksidan 
etkileri olduğu ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Nöropeptid W, Oksidatif Hasar, Beyin, 
Hipoksi-İskemi. 
 

PS072 

Santral Nöropeptid-S’in Farelerde MPTP ile İndüklenen 
Davranışsal Değişikliklere Etkisi 

Ayşe Özkan1, Mehmet Bülbül1, Osman Sinen1, Narin Derin2, 
Güven Akçay2, Mutay Aydın Aslan3, Aysel Ağar1 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim 
Dalı, Antalya, Türkiye 
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, methyl-4-phenyl-1,2,3,6-
tetrahydropyridine (MPTP) ile oluşturulan deneysel 
Parkinson modelinde bozulan davranışsal fonksiyonlara 
santral nöropeptid-S’in (NPS) etkisini araştırmak amacıyla 
tasarlanmıştır.  

Yöntemler: Bu çalışmada, erkek C57Bl/6 fareler her grupta 
on beş hayvan olacak şekilde üç gruba rastgele bölünmüştür: 
Kontrol, MPTP (20 mg/kg; i.p) ve NPS tedavi grubu (0.1 
nmol; icv; MPTP enjeksiyonundan sonra yedi gün boyunca 
uygulanmıştır). MPTP enjeksiyonundan yedi gün sonra 
nigral mikrodiyalizatlarda dopamine, glutamin ve glutamik 
asit ölçümü yapılmıştır. Yükseltilmiş artı labirent testi ve 
sükroz tercih testi sırasıyla anksiyete ve depresyon benzeri 
davranışların tespit edilmesinde kullanılmıştır. Veriler, 
ANOVA testi (Tukey posthoc) ile analiz edilmiştir. 
Deneyler, Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma 
Uygulama Ünitesi ve Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır 
(B.30.2.AKD.0.05.07.00/103). 

Bulgular: NPS uygulaması kapalı kolda geçirilen zaman, 
açık kola ve kapalı kola girme sayısında MPTP grubuna göre 
anlamlı bir değişikliğe sebep olmazken, MPTP enjeksiyonu 
açık kolda geçirilen sürede anlamlı bir azalmaya neden 
olmuştur (p<0.05). Substantia nigradan (SN) alınan 
mikrodiyalizat örneklerinde ekstrasellüler dopamin, 
glutamik asit ve glutamin seviyesi ölçülmüş; kontrol grubu 
ile kıyaslandığında MPTP grubunda bu monoaminlerin 
seviyesi anlamlı şekilde azalmıştır (p<0.05). Dopamin, 
glutamin ve glutamik asit sevisindeki bu azalma NPS 
tedavisi ile önlenmiştir (p<0.05). Sükroz tercih testinde, 
MPTP grubunda kontrol grubuna göre sükroz tercihinde 
anlamlı bir azalma gözlenmiştir (p<0.0001). Bu etki NPS 
tedavisi ile anlamlı şekilde artmıştır (p<0.0001). 

Sonuç: NPS uygulaması deneysel Parkinson modelindeki 
davranışsal değişikliklerin tedavisinde yeni bir terapötik 
yaklaşım olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, Nöropeptid-S, 
Sükroz Tercihi, Anksiyete, Depresyon Benzeri Davranışlar 
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PS073 

Nöropeptid-S’in Deneysel Parkinson Modelinde Kognitif 
Fonksiyonlar Üzerine Nöroprotektif Etkisi 

Osman Sinen1, Mehmet Bülbül1, Ayşe Özkan1, Narin Derin2, 
Güven Akçay2, Hande Parlak1, Mutay Aydın Aslan3, Aysel 
Ağar1 
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim 
Dalı, Antalya, Türkiye 
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Parkinson hastalığı (PH)’ında dopamin 
azalmasına bağlı olarak kognisyon bozulmaktadır. 
Nöropeptid-S (NPS)’nin hafızayı arttırıcı etkisi olduğu 
bilindiğinden, bu çalışmamızda deneysel Parkinson 
modelinde nöropeptid-S (NPS)’in kognitif parametreler ve 
dopamin üzerine etkisini araştırmayı planladık.  

Yöntemler: Üç aylık, erkek, C57Bl/6 fareler rastgele bir 
şekilde kontrol, MPTP ve MPTP+NPS (intraperitoneal (i.p.) 
olarak MPTP ve intraserebroventiküler olarak yedi gün 
boyunca 0.1 nmol NPS enjeksiyonu) olacak şekilde üç gruba 
ayrılmıştır. Parkinson hastalığı oluşturmak için MPTP 
gruplarına 20mg/kg dozda MPTP enjeksiyonu yapılırken, 
kontrol gruplarına i.p. olarak salin enjeksiyonu 
uygulanmıştır. Radyal kollu labirent testi (RAM) çalışan 
hafızanın değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Nigral 
kesitlerde tirozin hidroksilaz (TH) immunoreaktivitesi, 
immunfloresans yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca 
hipokampal doku örneklerinde dopamin, glutamin ve 
glutamik asit seviyesi ölçülmüştür. Veriler, ANOVA testi 
(Tukey posthoc) ile analiz edilmiştir. Deneyler, Akdeniz 
Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Uygulama Ünitesi 
ve Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (B.30.2.AKD. 
0.05.07.00/103). 

Bulgular: RAM testinde, referans hafıza hata (RME) sayısı 
MPTP grubunda MPTP+NPS grubuna azalma gösterirken 
çalışan hafıza hatası (WME) NPS tedavisi ile düşmüştür. 
Hipokampal dokularda dopamin, glutamin ve glutamik asit 
seviyesi MPTP enjeksiyonu ile azalmıştır. Bu 
monoaminlerin seviyesi NPS tedavisi ile yükselme 
gösterirken anlamlı seviyeye ulaşamamıştır. Oysa ki 
glutamin seviyesi NPS ile tedavi edilen grupta anlamlı bir 
şekilde artmıştır (p<0.05). Kontrol farelerinin SN bölgesinde 
görülen yoğun TH immunoreaktivitesi, MPTP enjeksiyonu 
ile azalma göstermiştir. Bununla birlikte nigral TH-pozitif 
hücre kaybı NPS tedavisi ile geri çevrilmiştir (p<0.05).  

Sonuç: RAM davranış deneyi sonuçları, MPTP ile 
oluşturulan Parkinson modelinde NPS tedavisinin kognitif 
fonksiyonlar üzerine pozitif etki gösterebileceğini ortaya 
koymuştur. Gelecekte hücre içi yolakların aydınlatılması ile 
etki mekanizması açığa çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çalışan Hafıza, Neöropeptid-S, 
Parkinson Hastalığı, Kognitif Fonksiyonlar 

PS074 

Deneysel Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulan Çok 
Yaşlı Sıçanlarda Taurinin Öğrenme, Bellek ve Anksiyete 
Üzerine Etkisi 

Nida Aslan Karakelle1, Atiye Seda Yar Sağlam2, Sibel 
Dinçer1 
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim 
Dalı, Ankara 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşlı sıçanlarda 
amiloid beta 1-42 (Aβ 1-42) enjeksiyonu ile indüklenen 
nörodejeneratif süreçte geniş spektrumlu bir sitoprotektif 
ajan olan taurinin (2-aminoetansülfonik asit) uzaysal 
öğrenme, bellek performansı ve anksiyete üzerine etkisini 
incelemektir. 

Yöntemler: Çalışmamızda, 30 adet yaşlı (28±4 aylık) 
Wistar albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar; kontrol, 
sham, Aβ 1-42, taurin, Aβ 1-42+taurin şeklinde 5 gruba 
ayrıldı. Taurin hayvanların içme suyuna 1000 mg/kg/gün 
dozunda eklenerek 6 hafta boyunca verildi. Taurin 
uygulaması bittikten sonra hayvanlara stereotaksik cerrahi 
yöntemle intraserebroventriküler (icv) Aβ 1-42 enjeksiyonu 
(lateral ventriküllere, 5 μl) yapıldı. Tüm hayvanlara Morris 
su tankı ve yükseltilmiş artı labirent testi uygulandı. 
Hayvanların uzaysal öğrenme ve bellek performansları ile 
anksiyete benzeri davranışları değerlendirildi. İstatistiksel 
analiz için; Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi ile 
Friedman ve Wilcoxon testi kullanıldı ve Bonferroni 
düzeltmesi uygulandı. p<0,01 anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Çalışmamızda; Aβ 1-42 enjeksiyonunun 
sıçanlarda morris su tankı deneyinde platformu bulma 
süresini arttırdığı, uzaysal öğrenme ve bellek performansını 
bozduğu (p<0,01); taurin desteğinin ise öğrenme ve bellek 
performansı üzerinde anlamlı fark yaratmadığı görüldü 
(p>0,01). Yükseltilmiş artı labirentte Aβ 1-42 
enjeksiyonunun sıçanlarda açık ve kapalı kola giriş sayısını 
arttırdığı ve motor aktivite artışına neden olduğu (p<0,01), 
kronik taurin desteğinin ise sıçanların kapalı kolda kalış 
süresini arttırdığı bulundu (p<0,01). 

Sonuç: Çalışmamız yaşlı sıçanlarda icv Aβ 1-42 
enjeksiyonuna bağlı nörodejeneratif süreçte kronik taurin 
uygulamasının bilişsel fonksiyonlar üzerinde anlamlı bir 
farklılık yaratmadığını, ayrıca anksiyeteye neden 
olabileceğini göstermiştir.  

Çalışmamız için etik kurul onayı alınmıştır (G.Ü. ET-
17.058). Bu çalışma GÜ-BAP 01/2017-30 kodlu proje ile 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Anksiyete, 
Bellek, Öğrenme, Taurin 
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PS075 

Deneysel Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulan Yaşlı 
Sıçanlarda Taurin Ön Takviyesinin Karaciğer 
Dokusunda Oksidatif Stres Üzerine Etkisi 

Esra Tekin, Nida Aslan Karakelle, Sibel Dinçer 
Gazi Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 

Giriş ve Amaç: Beyindeki Amiloid beta (Aβ) agregatlarının, 
Alzheimer hastalığı patogenezinde merkezi bir role sahip 
olduğu bilinmektedir. Kemirgen araştırmaları, karaciğerin 
Aβ eliminasyonunda önemli bir rol oynadığını göstermiştir. 
Antioksidan özelliği bilinen ve vücutta başlıca beyin ve 
karaciğerde sentezlenen taurinin içme suyu ile kronik 
uygulamasının, deneysel Alzheimer modeli oluşturulan çok 
yaşlı sıçanlarda karaciğer dokusundaki oksidatif stres 
parametrelerine etkisinin araştırılması amaçlandı.  

Yöntemler: Çalışmamızda 30 adet yaklaşık 30 aylık çok 
yaşlı Wistar albino cinsi erkek sıçan, 5 gruba (Kontrol, 
Sham, Aβ 1-42, Taurin + Aβ 1-42 ve Taurin) ayrılmıştır. 6 
haftalık oral 1000 mg/kg/gün taurin ön takviyesinden sonra 
Taurin + Aβ 1-42 ve Aβ 1-42 gruplarındaki sıçanlara 
stereotaksik cerrahi ile intraserebroventriküler (icv) Aβ 1-42 
enjeksiyonu (lateral ventriküllere, 5 µl), diğer gruplardaki 
sıçanlara ise aynı miktarda taşıyıcı enjeksiyonu yapılmıştır. 
İki hafta sonra sıçanlar feda edilerek karaciğer dokularında 
MDA ve GSH düzeyleri spektrofotometrik yöntemle 
ölçülmüştür. Verilerin analizi için Kruskal Wallis testi 
kullanılmış, p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Aβ 1-42 grubunda MDA seviyeleri artmış 
olmakla beraber bu artış istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı (p>0.05). Gruplar arasında GSH düzeyleri 
açısından da anlamlı fark saptanmadı. 

Sonuç: Çalışmamızda çok yaşlı sıçanlarda icv Aβ 1-42 
uygulamasının karaciğer MDA ve GSH düzeyleri üzerinde 
anlamlı değişikliğe yol açmaması, beyin içi uygulamanın 
periferik dokularda yeterince etki göstermemesi nedeniyle 
olabilir. Ayrıca bütün sıçanlar stereotaksik cerrahi stresiyle 
karşılaştıkları için de oksidatif stres açısından gruplar 
arasında farklılık oluşmamıştır. Taurin ön takviyesinin 
anlamlı fark yaratmaması ise antioksidan etkinin ortaya 
çıkmasına yol açacak düzeyde bir oksidan hasarın 
oluşmaması ile açıklanabilir. 

Çalışmamız için etik kurul onayı alınmıştır (G.Ü. ET-
17.058). Bu çalışma GÜ-BAP 01/2017-30 kodlu proje ile 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Modeli, GSH, Karaciğer, 
MDA, Oksidatif Stres, Taurin 

 

 

 

PS076 

Ginkgo biloba Bileşenlerinin WAG/Rij Sıçanlarda 
Lokomotor Aktiviteye Etkisi 

Öznur Gedikli1, Mehmet Yıldırım2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 

Giriş ve Amaç: Bazı demans türlerinde reçete edilen ve 
bilişsel performansı artırmak amacıyla reçetesiz olarak da 
kullanılan Ginkgo biloba ekstraktı EGb 761, çok kullanılan 
bir bitkisel üründür. Bununla birlikte deneysel bir çalışmada 
kronik olarak uygulanan EGb 761’in motor aktiviteyi 
azalttığı ileri sürülmüştür. Sunulan çalışmada EGb 761’in 
etken bileşenleri ginkgolid A, B, C ve bilobalidin genetik 
olarak absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda lokomotor 
davranışlar üzerindeki etkilerinin açık alan ve rotarod 
davranış testleri kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntemler: WAG/Rij sıçanlara ginkgolid A, B, C ve 
bilobalid 6 mg/kg dozda 7 gün boyunca intraperitoneal 
olarak uygulandı. Hayvanlar ilaç uygulamasından önce, 1. 
doz sonrası ve 7. doz sonrası açık alan ve rotarod davranış 
testlerine tabi tutuldu. WAG/Rij sıçanların lokomotor 
performansı açık alan testinde kare geçiş sayısı ve şahlanma 
sayısı ile, rotarod testinde ise platformdan düşme latensi 
kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca sıçanların anksiyete 
düzeyi açık alan testinde defekasyon sayısı ile tespit edildi. 
Davranış verileri Kruskal-Wallis varyans analizi sonrası 
Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi. Çalışma 
SBÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 2017-1054 
sayılı izni ile yapılmıştır.  

Bulgular: Ginkgolid C ve bilobalidin 1. doz sonrası kare 
geçiş sayısını anlamlı düzeyde azalttığı tespit edildi 
(p<0.05). Ayrıca bilobalidin 1. ve 7. doz sonrası şahlanma 
sayısını anlamlı düzeyde azalttığı saptandı (p<0.05). Rotarod 
testinde ise EGb 761’in tüm etken bileşenlerinin platformdan 
düşme latensi üzerinde etkili olmadığı görüldü. 

Sonuç: Ginkgo biloba ekstraktı EGb 761’in, ginkgolid C ve 
bilobalid gibi bazı etken bileşenleri üzerinden lokomotor 
aktiviteyi azaltabileceği kanaatine varılmıştır.  

* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje 
numarası: 115S348). 

Anahtar Kelimeler: Açık-Alan Testi, Ginkgo Biloba, 
Rotarod Testi, WAG/Rij Sıçan 
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PS077 

Multiple Skleroz Hastalarında TRPV1, TRPV2, TRPV3, 
TRPV4, TRPM2, TRPM4, TRPM7, TRPA1 ve TRPC6 
Kanallarının mRNA Ekspresyon Seviyeleri 

Murat Çakır1, Seda Sabah Özcan2, Hikmet Saçmacı3 
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Yozgat 
2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji 
Anabilim Dalı, Yozgat 
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, Yozgat 

Giriş ve Amaç: Transient receptor potential (TRP) kanalları, 
immun hücreleri de kapsayan birçok hücrede eksprese 
edilmiştir. İmmün cevabın etkisiyle çeşitli patolojik 
koşulların meydana gelmesinde TRP kanallarının rolü 
olduğu anlaşılmıştır. Multiple skleroz (MS) çevresel ve 
genetik etkenlerin tetiklediği kronik otoimmün merkezi sinir 
sistemi hastalığıdır. MS’de mikroglial aktivasyona; kan 
beyin bariyerinde bozulma, lenfosit ve makrofaj 
infiltrasyonu eşlik etmektedir. MS’in ilk evresi ve en sık 
görülen türü olan Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis 
(RRMS) tedavinin erken planlanması açısından önemlidir. 
Biz bu çalışmada inflamatuvar süreçle ilişkili olan transient 
receptor potential melastatin 2 (TRPM2), TRPM4, TRPM7, 
transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), transient 
receptor potential vanilloid 1 (TRPV1), TRPV2, TRPV3, 
TRPV4 ve transient receptor potential canonical 6 (TRPC6) 
mRNA ekspresyon seviyesini RRMS hastalarının periferal 
kan mononükleer hücrelerinde (PBMC) araştırdık. 

Yöntemler: Otuzbeş kontrol ve otuz RRMS hastası bu 
çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılanların kanından 
PMBC izolasyonu yapıldı. PBMC’de TRPV1, TRPV2, 
TRPV3, TRPV4, TRPM2, TRPM4, TRPM7, TRPA1 ve 
TRPC6 mRNA ekspresyon seviyesi qPCR ile ölçüldü.  

Bulgular: Çalışmamızda RRMS hastalarının PBMC’de 
TRPV1, TRPV3, TRPV4, TRPM7 ve TRPC6 mRNA 
ekspresyonunun kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük 
olduğunu bulduk (p<0.05). 

Sonuç: Biz bu çalışmada ilk defa otoimmün bir hastalık olan 
RRMS hastalarının PBMC’de TRPV1, TRPV3, TRPV4, 
TRPM7 ve TRPC6 mRNA ekspresyonlarının azaldığını 
bulduk. Bu TRP kanallarının MS hastalığıyla ilişkisinin tam 
olarak anlaşılabilmesi için daha kapsamlı araştırmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: TRP Kanalları, mRNA, Ekspresyon, 
Multiple Skleroz 

 

 

 

 

PS078 

Compound-48/80 ile Tetiklenen Kalsitonin Gen-İlişkili 
Peptit Salınımı ve Dural Mast Hücre Degranülasyonuna 
Timokinon'un Etkisi 

Erkan Kılınç1, Fatma Töre2 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Bolu 
2Biruni Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Dural mast hücrelerinin aşırı aktivasyonu 
migren patofizyolojisinin temelinde bulunan nörojenik 
inflamasyonu tetiklemektedir. Migren mediyatörü olarak 
kabul edilen kalsitonin gen-ilişkili peptid (CGRP) dural mast 
hücrelerini aktive ederek nörojenik inflamasyonu 
güçlendirmektedir. Fitokimyasal bir molekül olan 
timokinonun anti-inflamatuar etkileri gösterilmiş olmasına 
rağmen dural mast hücre aracılı nörojenik inflamasyon ve 
CGRP salınımı üzerine etkileri bilinmemektedir. Sunulan 
çalışmada, sıçanlarda, bir mast hücre degranülatörü olan 
compound-48/80 ile tetiklenen dural mast hücre 
degranülasyonu ve migren ağrısı ile ilişkili nöronal yapılarda 
CGRP salınımı üzerine timokinon’ un etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışma gruplarındaki erişkin Wistar erkek 
sıçanlara (n=7) sırasıyla intraperitoneal yolla ve tek doz 
olarak fizyolojik solüsyon (0.2 ml), compound-48/80 (2 
mg/kg), timokinon (10 mg/kg)+compound-48/80, kromolin 
(50 mg/kg)+compound-48/80, vehicle (% 0.1 
etanol)+compound-48/80 ve sadece timokinon uygulandı. 
Plazma, trigeminal gangliyon, beyinsapı ve beynin serebrum 
ve diensefalon örneklerinde nörojenik inflamasyon belirteci 
CGRP seviyeleri ELISA ile ölçüldü. Dura mater toluidine-
blue ile boyandı, dural mast hücreleri sayı ve degranülasyon 
açısından değerlendirildi. Veriler Kruskal-wallis ile 
karşılaştırıldı. Etik kurul onay no: 2016/14. 

Bulgular: Compound-48/80 plazma ve nörojenik 
inflamasyon yapılarıyla ilişkili olan trigeminal gangliyon, 
beyinsapı ve beyin dokusunda (serebrum ve diensefalon) 
CGRP konsantrasyonlarını artırdı (p<0.01), bu artışları 
timokinon azalttı (p<0.05) ve mast hücre stabilizatörü 
kromolin tamamen önledi (p<0.01). Ayrıca compound-48/80 
dural mast hücrelerinin sayısını değiştirmezken (p>0.05) 
degranülasyonunu tetikledi (p<0.001), timokinon ve 
kromolin compound-48/80’in tetiklediği mast hücre 
degranülasyonunu ayrı ayrı önledi (p<0.001). Timokinon tek 
başına kontrol sıçanlara uygulandığında bu parametreler 
üzerine herhangi bir etki göstermedi (p>0.05).  

Sonuç: Timokinon, compound-48/80 ile tetiklenen nörojenik 
inflamasyonu dural mast hücrelerini stabilize ederek önledi. 
Böylece timokinon nörojenik inflamasyonu ve buna bağlı 
gelişen migren ağrısını önlemede umut vaat eden doğal 
kaynaklı bir mast hücre stabilizatörü adayı olabilir. 
Çalışma BAİBÜ-BAP tarafından desteklenmiştir 
[2016.08.02.1082]. 
Anahtar Kelimeler: CGRP, Mast Hücre Stabilizasyonu, 
Migren, Nörojenik İnflamasyon, Timokinon. 
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PS079 

Yaşlanmada Beynin Farklı Bölgelerinde Oksidatif Stres 
ve Sirtuin2 Değişiklikleri: Melatoninin Koruyucu Etkisi 

Kazime Gonca Akbulut1, Arzu Keskin Aktan2, Samira Abdi 
Abgarmi3, Hakan Akbulut3 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
Ankara, Türkiye 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Afyon Türkiye 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Sirtuin 2 (SIRT2) uzun yaşam proteini 
olarak adlandırılan sirtuin ailesinin bir üyesidir. SIRT2’nin 
yaşlanma ile beyin dokusunda arttığı ve SIRT2 
inhibisyonunun yaşa bağlı nörodejenerasyona karşı 
koruyucu olduğu gösterilmiştir. Melatonin (MLT) 
yaşlanmada antioksidan, radikal süpürücü, antiinflamatuvar 
özellikleri ile nörodejeneratif hastalıklarda koruyucu özelliğe 
sahiptir. Bu çalışmada, SIRT2, malondialdehit (MDA) ve 
glutatyon (GSH) düzeylerinin genç ve yaşlı sıçan total 
serebral korteks, hipokampus, ve serebellum, beyin 
bölgelerinde değişimi ve melatonin uygulamasının 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 sc), Genç-
MLT (10 mg /kg MLT +%1 etanol+PBS sc), Yaşlı-Kontrol 
(%1 etanol+PBS sc), Yaşlı-MLT(10 mg /kg MLT +%1 
etanol+PBS sc ) 30 gün enjeksiyon sonrası dokular izole 
edildi. SIRT2 protein ekspresyonları Western blotlama ile 
doku düzeyi ise ELISA kiti ile saptandı. Oksidatif stresin 
göstergesi olarak MDA ve antioksidan olarak da GSH 
düzeyleri spektrofotometre ile ölçüldü. İstatistiksel analiz 
için ANOVA, LSD, Pearson korelasyon testleri kullanıldı (p 
<0,05).  
Bulgular: Yaşlanmanın beynin üç bölgesinde de MDA 
düzeyini arttırırken, GSH düzeyini azalttığı, ayrıca serebral 
korteks ve hipokampusta SIRT2 ekspresyonunu arttırdığı 
bulundu p <0,05). Serebellumda yaşa bağlı SIRT2 düzeyinde 
değişiklik görülmedi. MLT uygulaması, yaşlı sıçanlarda ise 
serebral koteks ve hipokampusta artan MDA düzeyini ve 
SIRT2 ekspresyonunu azaltırken, azalan GSH düzeyini ise 
arttırdı. Gençlere uygulanan MLT hipokampusta MDA yı 
azaltırken GSH üzerinde etkili olmadı. Western blotlama ve 
ELISA kiti ile saptanan SIRT2 değerleri korele bulundu. 
MDA düzeyinin serebral korteks ve hipokampusta doku 
SIRT2 düzeyleri ile pozitif; GSH ile negatif bir ilişki 
gösterdiği bulundu. 
Sonuç: Oksidatif stresin yaşlanmada SIRT2 artışında rol 
oynabileceği görülmektedir. Sonuçlarımız yaşlanmada 
nörodejenerasyondan korunmada SIRT2 inhibisyonunun 
terapötik bir hedef olabileceğini desteklemektedir. 
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu tarafından desteklenmiştir (Proje no: 216S258). 
Anahtar Kelimeler: Oksidatif Stres, Melatonin, Sirtuin2, 
Yaşlanma 
 

 

PS080 

Önceden Egzersiz Yapmış Olmanın Sıçanlarda Epileptik 
Nöbete Bağlı Beyinde ve İskelet Kasında Oluşan Oksidan 
Hasarı Hafifletici Etkisi 
Sevil Arabaci Tamer1, Hilal Nisva Levent2, Ozlem Tugce 
Cilingir Kaya2, Meral Yuksel3, Alper Yildirim1, Berrak 
Caglayan Yegen1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji ABD, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fak.  Hist. ve Em. ABD, İstanbul 
3Marmara Universitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu, Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
Giriş ve Amaç: Status epileptikusta tonik-klonik 
kasılmaların iskelet kası yıkımına neden olduğu 
gösterilmiştir. Her ne kadar epileptik hastalarda ve deneysel 
modellerde aerobik egzersizin yararlı olduğu, nöbet 
gelişimini azalttığı ve bellek fonksiyonlarını iyileştirdiği 
gösterilmişse de, egzersiz sırasında uzamış nöbetler 
deneyimleyen epileptik hastalar genellikle spor aktivitelerine 
katılmaktan kaçınırlar. Bu çalışmada, epileptik nöbete bağlı 
iskelet kasında ve beyinde oluşan oksidan hasarda önceden 
egzersiz yapmanın olası koruyucu etkilerini göstermek 
amaçlandı. 
Yöntemler: Sprague-Dawley erkek sıçanlar rastgele 
sedanter (n=16) ve koşu bandında (30 dk/gün) 10 gün 
boyunca egzersiz yaptırılan gruplar (n=16) olarak ayrıldı. 
Tüm sıçanlara 11. günde pasif sakınma testi yapılarak bellek 
performansları için bazal değerler elde edildi. Ardından, 
sedanter ve egzersiz gruplarının yarısına intraperitoneal tek 
doz pentilentetrazol (PTZ; 45 mg/kg) verilip nöbetler video 
ile kaydedildi ve Racine skalasına göre skorlandı. PTZ 
verilmeyen diğer sedanter ve egzersiz grupları ise kontrol 
gruplarını oluşturdu. Epileptik nöbeti takip eden 3. günün 
sonunda bellek testi tekrarlanarak sıçanlar dekapite edildi. 
Beyin ve kas dokularında nötrofil infiltrasyonuna işaret eden 
miyeloperoksidaz aktivitesi, malondialdehit ve glutatyon 
düzeyleri, oksijen radikalerini gösteren luminol ve lusigenin 
kemiluminesans ölçümleri ile histopatolojik 
değerlendirmeler yapıldı. İstatistiksel analizlerde ANOVA 
ve Student’ın t-testi kullanıldı. 
Bulgular: Tonik-klonik nöbet geçirme oranı, ortalama nöbet 
skorları ve bellek performansları açısından sedanter ve 
egzersiz grupları arasında fark gözlenmedi. Kontrol 
gruplarında egzersizin beyin dokusunda etkisi 
gözlenmezken, sedanter-PTZ grubunda artan oksidan 
parametreler (p<0,001) PTZ öncesinde egzersiz 
uygulanmasıyla azaldı (p<0,01). Egzersiz-kontrol grubunda 
sedanter-kontrol grubuna göre kas dokusunda glutatyon, 
luminol ve lusigenin seviyeleri yükseldi (p<0,05). Sedanter-
PTZ grubunda artmış bulunan lusigenin düzeyleri ve 
miyelopreoksidaz aktivitesi (p<0,05-0,001) ise, PTZ öncesi 
egzersiz uygulandığında baskılandı (p<0,05-0,01). Sedanter-
PTZ grubunda kas dokusunun histopatolojik incelemesinde 
anormal organizasyonlu kas lifleri ve hücre infiltrasyonu, 
beyinde ise bazı alanlarda nöronal kayıplar belirlenirken, 
egzersiz-PTZ grubunda düzenli miyofibril ve nöron 
morfolojisi izlendi.  
Sonuç: Nöbet gelişimini/şiddetini ve bellek performansını 
etkilememesine rağmen, on günlük egzersizin beyinde ve 
iskelet kasında oluşan oksidan hasarı hafiflettiği ortaya 
konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Epileptik Nöbet, Egzersiz, Oksidatif 
Hasar, Bellek Disfonksiyonu 
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PS081 
 
Glutamat Eksitotoksisitesi Oluşturulan Primer Kortikal 
Nöron Kültürlerinde Suberosinin Nöroprotektif Etkileri 
 
Gülşah Gündoğdu1, Şeymanur Yılmaz Taşçı2, Kemal Alp 
Nalcı3, Songül Karakaya4, Fatma Demirkaya Miloglu5, 
Ahmet Hacımüftüoğlu3 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak., Fizyoloji ABD, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Tıp Fak., Fizyoloji ABD, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 
4Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognazi 
Anabilim Dalı, Türkiye 
5Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya 
Anabilim Dalı, Türkiye  
Giriş ve Amaç: Glutamat merkezi sinir sisteminin ana 
uyarıcı nörotrasmitterlerinden biridir. Glutamat 
salınımındaki aşırı artışın, glutamat reseptörlerinin uzun 
süreli aktivasyonuna neden olarak eksitotoksisteye yol açtığı 
ve birçok nörodejeneratif hastalıkta nöronal ölümlere sebep 
olduğu bilinmektedir. Bitkilerde bulunan kumarin türevi 
suberosinin, birçok kanser hücre hattı üzerinde 
antiproliferatif etkileri gösterilmiştir. Bazı kumarin türlerinin 
sinir sistemi üzerine olan etkileri de rapor edilmiştir. Bu 
çalışmada; primer kortikal nöron hücre kültüründe Ferulago 
cassia kök diklorometan ekstresinden izole edilen ve 
kumarin türevi bir bileşik olan suberosinin glutamat 
toksisitesine karşı nöroproteksiyonunun araştırılması 
amaçlanmıştır.  
Yöntemler: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Yerel Hayvan 
Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylandı. Suberosin 
bileşiği, Ferulago cassia kök diklorometan ekstresinden izole 
edildi ve bileşiğin yapısı Nükleer manyetik rezonans ve kütle 
spektroskopisi yöntemleri ile aydınlatıldı. Primer kortikal 
nöronlar, yeni doğan Sprague Dawley cinsi sıçanlardan elde 
edildi. Glutamat eksitotoksisitesini stimüle etmek için, kültür 
medyumuna 6x10⁻⁵ M konsantrasyonda glutamat uygulandı. 
Daha sonra farklı konsantrasyonlarda suberosin (10 µM-
1mM) ortama eklendi ve 24 ve 72 saat inkübasyona 
bırakıldı. Proliferatif etkiyi değerlendirmek için MTT testi 
kullanıldı. Reaktif oksijen türlerini değerlendirmek için 
Total Oxidant Status (TOS) ve Total Antioxidant Status 
(TAS) analizleri yapıldı. 
Bulgular: Suberosin: Renksiz kristal, C15H16O3 ve ESIMS 
m/z 245.31 [M+H]+. MTT analiz sonuçlarına göre, 6x10⁻⁵ 
M glutamat uygulamasını takiben hücre canlılık oranının 
düştüğü gözlendi. Suberosin uygulamasına takiben hücre 
canlılığında artış olduğu tespit edildi. En belirgin artış 100-
500 µM konsantrasyonlarda suberosin uygulamasına takiben 
gözlendi. MTT sonuçları ile uyumlu olarak TAS-TOS analiz 
sonuçlarının suberosinin oksidan seviyeyi azalttığı ve 
antioksidan seviyeyi arttırdığı gözlendi.  
Sonuç: Bu çalışmada, suberosinin primer kortikal nöron 
hücrelerinde glutamat eksitotoksisitesine karşı koruyucu 
etkiye sahip olduğu gösterilmiş olup, glutamat 
eksitotoksisitesine karşı terapötik bir ajan olarak 
kullanılabileceği sonucuna varıldı.  
Anahtar Kelimeler: Glutamat, Primer Nöron Kültürü, 
Suberosin 
 

 

PS082 

Sıçanlarda Siyatik Sinir Hasar Modelinde Capparis 
Spinosa L 
Özlem Kutlu İshakoğlu1, Okan Tutuk1, Hatice Doğan1, 
Enver Ahmet Demir1, İlke Evrim Seçinti2, Mikail Kara3, 
İbrahim Kahraman4, Muhyittin Temiz5, Cemil Tümer1 
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Hatay 
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji 
Anabilim Dalı, Hatay 
3Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,Tıp Fakültesi Histoloji 
Anabilim Dalı, Hatay 
4Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 
Anabilim Dalı, Hatay 
5Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay 
Giriş ve Amaç: Capparis spinosa L. (kapari), potansiyel 
olarak anti-enflamatuar ve nöroprotektif etkileri olan 
flavonoidler bakımından zengin bir bitkidir. Bu çalışmada 
Kapari’nin serum belirteçleri [tümör nekroz faktörü-alfa 
(TNF-a), sinir büyüme faktörü (NGF), prostaglandin E2 
(PGE2) ve interlökin-10 (IL-10)] üzerindeki etkinliğinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Erişkin Wistar albino sıçanların sol siyatik 
sinirlerinde ezici hasar (n=7) oluşturuldu veya yalancı 
cerrahiye alındı (n=7) ya da hayvanlara hasar sonrası 6 hafta 
boyunca Kapari ekstresi (500 mg/kg, p.o.) (n=8) uygulandı. 
Sham grubunda (n=7) siyatik sinir etrafındaki dokular diseke 
edilerek siyatik sinir hasarı modeli oluşturulmadan cilt-
ciltaltı dokusu usulüne uygun olarak kapatıldı. Kontrol 
grubuna (n=6) herhangi bir uygulama yapılmadı. 
Uygulamaların bitiminde TNF-a, NGF, PGE2 ve IL-10 
düzeyleri alınan kan-serum örneklerinde ölçüldü. İstatistiksel 
analizlerde one-way ANOVA veya Kruskal-Wallis tetstleri 
kullanıldı. (Etik no: 2017/1-4). 
Bulgular: Herhangi bir tedavi uygulanmayan siyatik sinir 
hasarı oluşturulan hayvanlarda TNF-a ve NGF’in azaldığı (p 
<0.05) saptanmıştır. Siyatik sinir hasarı oluşturulduktan 
sonra Kapari uygulanan hayvanlarda ise sadece TNF-a’nın 
azaldığı (p<0.05) görülmüştür. PGE2 ve IL-10 seviyelerinde 
herhangi bir anlamlılık saptanamadı (p> 0.05).  
Sonuç: TNF-a ve fibrozis arasındaki ters ilişki bilinmektedir 
ve bu nedenle sinir hasarlı hayvanlarda Kapari'nin TNF-a 
seviyelerini değiştirmediğine dikkat çekerek düşük TNF-
a'daki azalmanın gelişen fibrozise işaret ettiğini 
düşünüyoruz. Her ne kadar NGF'nin hasarlı nöronlarda lokal 
olarak artması beklense de adipositler ve mast hücreleri gibi 
sayısız ekstra nöronal doku tarafından salınmasından dolayı 
dolaşım seviyeleri nöronlardan bağımsızdır ve bu nedenle 
egzersizle artar. Tedavi edilmeyen siyatik sinir hasarlı 
hayvanlarda düşük NGF seviyelerinin azalmış fiziksel 
aktiviteyi yansıttığını ve Kapari’nin bu durumu geri 
çevirdiğini varsayıyoruz. PGE2, hem pro-enflamatuar hem 
anti-enflamatuar etkilere sahip çift etkili bir prostaglandin 
iken IL-10, hasardan sonra düzeyi değişen bir anti-
enflamatuar sitokindir. Bununla birlikte seviyeleri haftalarca 
artmış halde kalmaz. TNF-a ve PGE2 için istatistiksel açıdan 
anlamlı olmayan sonuçlarımızın örnek alınma tarihinin sinir 
hasarından 6 hafta sonrasına tekabül etmesi nedeniyle ortaya 
çıkabileceğine inanıyoruz. Buna mukabil Kapari’nin TNF-a 
ve PGE2'yi etkilemediği saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kapari, Siyatik Hasar, Sinir. 
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MK-801 Uygulanan Balb/c Farelerde Akut Gabapentinin 
Açık Alan Testi Davranışları Üzerine Etkisi 

Meltem Dönmez Kutlu, İbrahim Çevik, Kübra Akıllıoğlu 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Adana 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda MK-801 uygulanan Balb/c 
farelerde akut gabapentinin lokomotor aktivite ve anksiyete 
benzeri davranış üzerine etkisi açık alan testinde 
değerlendirildi. 

Yöntemler: Çalışmamızda 19 adet 8-10 haftalık yetişkin 
erkek Balb/c fareler kullanıldı. Farelere 0,5 mg/kg dozunda 
yarışmasız N-metil-D-aspartat(NMDA) reseptör blokörü 
MK-801 (0,1mL/kg vücut ağırlığı) ve kontrol grubuna aynı 
hacimde serum fizyolojik intraperitoneal olarak uygulandı. 
MK-801 uygulamasından 30 dakika sonra Gabapentin 100 
mg/kg dozunda uygulandı. Fareler enjeksiyondan 30 dakika 
sonra açık alan testine alındı. Farelerin lokomotor aktivite ve 
anksiyete benzeri davranışları 5 dakika boyunca video-
kamera ile kayıtlandı ve ETHOVISION XT programı ile 
skorlandı. Verilerin istatistiksel analizinde Kruskal-wallis 
takiben Mann-whitney-u testi kullanıldı. Etik kurul onayı 
Ç.Ü. hayvan deneyleri yerel etik kurulundan 09.05.2019 
tarihli 3/8 no’lu kararı ile alındı.  

Bulgular: MK-801 uygulanan grubun kontrol grubuna göre 
merkezde geçirdiği süre arttı (p<0,05), merkeze geçiş latensi 
ve ayağa kalkma sıklığı azaldı (p<0,05). Gabapentin 
uygulanan gruba göre MK-801 enjeksiyonu sonrası 
gabapentin uygulaması farelerde ayağa kalkma sıklığını 
azalttı (p<0,05), merkeze geçiş latensini ve merkezde 
geçirilen süreyi anlamlı olarak değiştirmedi.  

Sonuç: MK-801 ile oluşturulan NMDA blokajı açık alan 
testinde anksiyete benzeri davranışı azalttı. Gabapentin MK-
801’in bu etkisini değiştirmedi. Sonuçta, NMDA reseptör 
blokajının açık alan testindeki etkilerinin akut GABA düzeyi 
artışı ile değiştirilemediği ileri sürülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Açık Alan Testi, Balb/c Fare, 
Gabapentin, MK-801, Şizofreni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS084 

Bisfenol A (BPA), Bir Omurgasız Modeli Olan Eisenia 
Fetida'da Anksiyete Benzeri Davranışlara Yol Açmıştır 

Hasan Çalışkan1, Gözde Karabulut2 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 
2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Fakültesi, Zooloji 
Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Anksiyete, hayvanlarda zor durumlarla baş 
etmek için davranışsal bir mekanizmadır. Korku ve 
anksiyete, kaçınma, hipervijilans ve hasardan kaçınmak için 
artan alarm seviyesi gibi aynı fiziksel ve zihinsel belirtileri 
paylaşır. Omurgasız hayvanlarda bazı türe özgü davranışları 
kaygı modeli oluşturmak için kullanılmaktadır. Bisfenol A, 
önemli bir endokrin bozucudur ve endüstride reçine ve 
polikarbonat plastik üretimi için kullanılır. Bisfenol A’nın 
üreme sistemi hormonlarında bozucu etkisi, gelişme geriliği, 
böbrek ve genetik toksitisitesi gibi zararlı etkilere yol açtığı 
bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Bisfenol A'nın anksiyete 
benzeri davranış ve Eisenia fetida'daki lokomotor aktivitesi 
üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 

Yöntemler: Çalışmada 24 Eisenia fetida (1 yaşında, 9 cm ve 
n = 8) kullanılmıştır. Kontrol grubu için salin kullanıldı. 
Deney için, 150 ve 300 mg / kg / gün BPA kullanıldı. Her 
kurtçuk sığınağından çıkarıldı ve 30 dakika boyunca test 
bileşiği veya salin içeren bir maruz kalma odasına 
yerleştirildi. 30 dakika sonra, her solucan, deney odasına 
yerleştirildi (modifiye edilmiş aydınlık/karanlık kutusu testi) 
ve kamera ile 10 dakika boyunca kaydedildi. Aydınlık 
bölgede geçen süre, aydınlık / karanlık bölgeler arası geçiş 
sayısı, lokomotor aktivite, karanlık bölgeye geçene kadarki 
ilk süre ve hızı analiz edildi. Tüm sonuçlar, ortalamanın 
ortalama ± standart hatası (SEM) olarak sunuldu. Veriler 
varyans analizi (ANOVA), ardından Student t-testi ve 
Neuman-Keuls post hoc testi ile değerlendirildi. 

Bulgular: 150 ve 300 mg / kg / gün BPA gruplarında doz 
bağımlı olarak aydınlık bölgede geçen süre, aydınlık/ 
karanlık bölgeler arası geçiş sayısı ve karanlık bölge ilk giriş 
süresi azaldı (p <0.05 150 mg/kg grubunda; p<0,01 300 
mg/kg grubunda). Lokomotor aktivite ve hızı da 150 ve 300 
mg / kg / gün BPA gruplarında kontrol grubu ile 
kıyaslandığında anlamlı olarak azaldı (p <0.01). 

Sonuç: Bisfenol A (BPA) Eisenia fetida'nın anksiyete 
benzeri davranışları doz bağımlı olarak arttırmıştır. 
Lokomotor aktivite ve hızı ise her iki doz grubunda benzer 
şekilde bozmuştur 

Anahtar Kelimeler: Anksiyete Model, Bisphenol A (BPA), 
Eisenia Fetida, Aydınlık Karanlık Kutusu Testi 
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PS085 

Di (2-etilheksil) Fitalat (DEHP) Eisenia Fetida'da 
Anksiyete Benzeri Davranışları Tetikledi 

Hasan Çalışkan1, Gözde Karabulut2 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 
2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Fakültesi, Zooloji 
Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Di (2-etilheksil) fitalat (DEHP) iyi bilinen 
bir endokrin bozucudur. DEHP organizma veya onun nesli 
üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. DEHP, üreme 
sistemi organlarına ve hormonlarına toksik etki gösterdiği 
bilinmektedir. Kemirgenlerde karaciğer için 
hepatokarsinojen olduğu, iskelete ve kardiyovasküler 
sistemde anomalilere yol açtığı gösterilmiştir. Yiyecek ve 
içecek işlemlerinde ve epoksi reçine kutuları, diş macunları, 
kişisel bakım ürünleri, biberonlar, inşaat malzemeleri, alev 
geciktirici malzemeler, optik lensler, pencere camlarının 
korunması için kullanılan malzemeler, DVD'ler ve ev 
elektroniği eşyaları gibi birçok ticari üründe bulunabilir. Bu 
çalışmanın amacı DEHP'nin Eisenia fetida'daki anksiyete 
benzeri davranış ve lokomotor aktivite üzerindeki etkisini 
değerlendirmektir. 

Yöntemler: Bu çalışmada 24 Eisenia fetida (1 yaşında, 9 cm 
ve n = 8) kullanılmıştır. 4 hafta boyunca solucanlar 
adaptasyona bırakıldı. Kontrol grubuna salin uygulandı. 
Deney için 100 ve 200 mg / kg / gün DEHP kullanıldı. Her 
solucan barınma kafesinden çıkarıldı ve 30 dakika boyunca 
test bileşiği veya salin içeren bir maruziyet bölmesine 
yerleştirildi. 30 dakika sonra, her solucan, deney bölmesine 
yerleştirildi (modifiye edilmiş aydınlık karanlık kutu testi) 
ve kamera ile 10 dakika boyunca kaydedildi. Aydınlık 
bölgede geçen süre, karanlık bölgede geçen süre, aydınlık/ 
karanlık bölgeler arası geçiş sayısı, lokomotor aktivite, 
karanlık bölgeye geçene kadarki ilk süre giriş ve hızı analiz 
edildi. Tüm veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 
ardından Tukey’in çoklu karşılaştırma için post hoc testi ile 
analiz edildi.  

Bulgular: Aydınlık bölgeden geçen süre azaldı ve karanlık 
bölgede geçen süre arttı(p <0.01). Ayrıca gruplar arasında 
aydınlık / karanlık bölge giriş sayısı ve karanlık bölgeye ilk 
kez geçinceye kadar geçen süre azaldı(p <0.01). Lokomotor 
aktivitesi ve hızı da kontrol grubuna göre DEHP gruplarının 
100 ve 200 mg / kg / gün değerlerinde anlamlı olarak azaldı 
(p <0.01).  

Sonuç: Di (2-etilheksil) fitalat (DEHP), Eisenia fetida’da 
anksiyete benzeri davranışları doza bağımlı olmadan arttırdı. 

Anahtar Kelimeler: Anksiyete Benzeri Davranışlar, Eisenia 
Fetida, Di (2-etilheksil) Fitalat (DEHP), Omurgasız Modeli, 
Aydınlık Karanlık Kutusu Testi 

 

 

PS086 

Böbrek Nakli Hastalarında Depresyon ve Anksiyete 
Düzeyleri 

Hasan Çalışkan1, Gözde Karabulut2, Ahmet Ergün1, 
Nurevşan Dolak3, Mücahit Ali Peltek3, Kübra Okur3, 
Fatmanur Okur3, Furkan Aruk3, Emine Akkuş3, Osman 
Asutay3, Fatih Bayrakçoğlu3, Muhammet Emin Ceylan3 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 
2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Fakültesi, Zooloji 
Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Anksiyete ve depresyon en yaygın akıl 
sağlığı sorunlarıdır. Kronik böbrek yetmezliğinde diyaliz 
gibi uzun süreli hastane tedavisinde, anksiyete ve depresyon 
böbreğin işlev görmemesi ve diğer stresörler nedeniyle 
görülebilir. Bu çalışmanın amacı nakil yapılan hemodiyaliz 
hastalarında anksiyete ve depresyon durumunu araştırmaktır. 

Yöntemler: Sunulan çalışma Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gelen 110 böbrek nakli 
hastasında yapıldı. 110 böbrek nakli yapılan hastada durum 
tespiti ve emosyonal durumlarını kategorilendirmek için 
yapıldı. Kontrol grubu kullanılmadı. Ankara Üniversitesi 
İbni Sina Hastanesi'nde böbrek nakli yapılan hastalara Beck 
Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri uygulandı. İstatistiksel 
analiz olarak gruplar arasındaki farkı belirlemek için One 
Way Anova ve Tukey Testi ile yapıldı. Anlamlılık p <0.05 
anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Orta ve şiddetli anksiyete ve depresyon düzeyi 
olan hastalarda hafif veya psikolojik hastalık belirtisi 
göstermeyen hastalardan daha yüksek bulundu (P <0.05). 
Bulgularımıza göre hastanede 110 böbrek nakli hastasında 
anksiyete sıklığı% 25,45; depresyon prevalansı% 14,54 idi. 

Sonuç: Tüm dünya popülasyonundaki anksiyete ve 
depresyon prevelansına göre organ nakli yapılan hastalarda 
hem depresyon hem anksiyete prevelansı yüksek bulundu. 
Geçmişte yapılan çalışmalara göre, diyaliz hastalarına göre 
transplantasyon hastalarında anksiyete ve depresyon 
prevalansı daha düşük bulundu. Hastaların sağlık kaybı 
yerine sağlıklarıyla ilgili önemli bir kazanım elde etmesi, 
duygularında olumlu bir artışa neden oldu. Böbrek kaybı, 
diyaliz tedavisinin tekrarlanması ve organ nakli başarısızlığı 
gibi gelecekte oluşabilecek olumsuz düşünceler nedeniyle 
hastalar liyezon psikiyatristi tarafından takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Anksiyete Prevelansı, Depresyon 
Prevelansı, Böbrek Nakli. 
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PS087  

Rho/Rho-kinaz'ın Fasudil ile İnhibe Edilmesinin 
Hipokampal UDG Cevaplarına Etkisi 

Hatice Saray, Nurcan Dursun, Cem Süer, Burak Tan 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Kayseri 

Giriş ve Amaç: Hem presinaptik hemde postsinaptik 
hipokampal nöronlarda Rho-kinaz (ROCK) uzun dönemli 
güçlenme (UDG) oluşumunda önemli role sahiptir. 
Çalışmalarda, ROCK seviyelerinin Alzheimer ya da kognitif 
bozukluklarda arttığı bildirilmiştir. ROCK ekspresyonunun 
arması dendritik diken kayıplarına neden 
olabilir.Çalışmamızda patolojik bozukluğu olmayan sıçan 
hipokampüslerine, ROCK inhibitörü Fasudil infüze edilerek 
sinaptik plastisite değişiklikleri incelenmiştir.  

Yöntemler: Kontrol(n=8) ve Fasudil (n=8) deney grupları 
Wistar-Albino erkek cinsi sıçanlardan oluşturulmuştur. 
Çalışmamız Erciyes Üniversitesi 18/090 sayılı etik kurul 
onaylıdır. Anestezili hayvan kafatası sterotaksik sisteme 
sabitlenmiş, perforan yolla girilen elektrod ile uyarılma 
işlemleri yapılmıştır. Bazal kayıt sonrası (15 dk) Serum 
fizyolojik ve Fasudil infüzyonu (salin içerisinde 10µm 
dozunda) yüksek frekanslı uyarım (HFS) ile birlikte dentat 
girusa verilirken eş zamanlı olarak elektrofizyolojik kayıtlar 
alınmıştır;ardından idame dönemi kayıtlar (60 dk) 
alınmıştır.Kayıtlardan Populasyon Spike (PS) genlik ve 
Eksitatör Post Sinaptik Potansiyel (EPSP) eğimleri 
değerlendirilerek istatistiksel analizleri (I/O; ANOVA, 
UDG; student-t testi) yapılmıştır.  

Bulgular: I/O değerlendirilmesinde, PS genliği ve EPSP 
eğimi artmıştır. Ancak gruplar arasında istatistiksel bir 
farklılık gelişmemiştir. HFS protokolü uygulama sonrası 
posttetanik ve idame döneminde, Fasudil infüzyonu yapılan 
sıçanlarda hem posttetanik dönem PS genliği ( t14=3.25 p = 
0.006), hem de idame dönemi PS genliği (t14=4.82, p< 
0.001) anlamlı azalma göstermiştir. Fasudil infüzyonunun 
hem posttetanik dönem EPSP eğimi ( t14=4.82, p< 
0.001),hem de idame dönemi EPSP eğimi (t14=3.68, p = 
0.002) anlamlı şekilde azalma göstermiştir. 

Sonuç: Çalışmamız dentat girus sinaptik plastisite 
fonksiyonlarında ROCK sinyal yolağının önemli olduğunu 
ortaya koymuştur. Yaptığımız literatür taramalarında 
ROCK'un in vivo olarak hipokampal plastisite fonksiyonuna 
etkisini araştıran çalışma bulunmamıştır. Bu nedenle 
çalışmamız orijinaldir. İlerki zamanda ROCK protein 
ekspresyon artışının in vivo olarak hipokampal plastisite 
formlarına etkisinin araştırılması planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fasudil, Hipokampüs, Rho-kinaz, 
Uzun Dönemli Güçlenme 

 

 

 

PS088 

Görsel Çoklu Bas ve Basma Ödevlerinin Olaya İlişkin 
Potansiyel Bileşenleri Üzerine Etkileri 

Leyla Şahin1, Ayşe Nur Balli2, Kübra Yılmaz2, Kahraman 
Kıral2, Tolgay Ergenoğlu1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Mersin, Türkiye 
2Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm, 
Mersin, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Gündelik yaşamda, bilişsel ve motor 
işlevlerin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, çoğu zaman 
çoklu inhibisyon veya aktivasyon görevlerinin eşzamanlı 
veya sıralı olarak yürütülmesini gerektirir. Bilişsel 
elektrofizyolojide, bas-basma paradigması hem beyindeki 
yanıt aktivasyonunu hem de yanıt inhibisyon süreçlerini 
ölçmek için kullanılan deneysel bir tasarımdır. Bu 
çalışmada, görsel çoklu bas ve basma ödevlerinin olaya 
ilişkin potansiyel (OİP) bileşenleri üzerine etkilerini 
araştırmayı amaçladık. 

Yöntemler: Çalışmamıza yaş ortalamaları 22.08±1.20 olan 
36 sağlıklı gönüllü (17 erkek ve 19 kadın) katıldı. OİP’ler, eş 
olasılıklı üç farklı görsel bas-basma paradigması 
kullanılarak, 30 Ag-AgCl elektrot aracılığı ile (uluslararası 
10/20 sistemi) kaydedildi. Birinci bas-basma paradigması bir 
bas ve bir basma uyaranı içerirken, ikinci paradigma üç 
farklı bas uyaranı, üçüncü paradigma ise üç farklı basma 
uyaranı içeriyordu. Bas ve basma uyaranlarına karşı verilen 
ortalama yanıtlardaki OİP bileşenlerinin genlik ve latans 
değerleri ölçüldü ve tekrarlanan ölçümler için ANOVA testi 
ile analiz edildi. 

Bulgular: İstatistiksel analizler, çoklu bas ve çoklu basma 
uyaranlarına yanıt olarak elde edilen P3 potansiyel 
genliklerinin, bas ve basma uyaran gruplarına oranla anlamlı 
olarak daha düşük olduğunu gösterdi (sırasıyla; p=0.001 ve 
p=0.001). Yine basma uyaran grupları ile basma-P3 
potansiyel genliklerinin önden-arkaya dağılımı arasındaki 
etkileşim de anlamlıydı. Çoklu basma-P3 potansiyel 
genliklerinde fronto-santral bölgelerde gözlenen azalma 
pariyetal bölgelerdekine oranla daha büyüktü (p=0.006). 
Ancak, P3 potansiyel latansları bas ve basma uyaran grupları 
arasında anlamlı oranda farklılık göstermiyordu (p>0.05). 

Sonuç: Bulgularımız; görsel çoklu bas ve çoklu basma 
uyaranlarının beyin tarafından işlenme süresinin görsel bas 
ve basma uyaranlarınki ile benzer olduğunu, buna karşılık 
çoklu bas ve çoklu basma yanıtlarında ödev zorluğundaki 
artışın beyinde görsel uyaranların işlenme sürecindeki 
belirsizliği artırdığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bas ve Basma Uyaranı, Olaya İlişkin 
Potansiyel, P3 Potansiyeli 
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PS089 

GLP-1 Reseptör Agonistinin REM Uyku Yoksunluğu 
Yapılan Sıçanlarda Hipokampal Aracılı Öğrenme ve 
Hafıza Üzerine Etkisi 

İnci Turan1, Hale Sayan Özaçmak1, Meryem Ergenç1, 
Veysel Haktan Özaçmak1, Taner Bayraktaroğlu2 
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye 
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Zonguldak, 
Türkiye 

Giriş ve Amaç: Önemli kanıtlar REM uyku yoksunluğunun 
öğrenme ve hafızayı etkileyebileceğini göstermiştir. 
Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptörleri, hafızada 
önemli bir rol oynayan hipokampus gibi birçok beyin 
bölgesinde tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı uyku 
yoksunluğu (SD) oluşturulan sıçanlarda GLP-1 analoğunun 
(eksenatid) bellek ve oksidatif stres belirteçleri üzerindeki 
etkilerini araştırmaktır. 

Yöntemler: 32 erkek wistar albino rat (200-250g) rastgele 4 
gruba ayrıldı. 1) Kontrol, 2) Eksenatid tedavisi uygulanan 
kontrol, 3) SD, 4) Eksenatid tedavisi uygulanan SD. 72 
saatlik REM uyku yoksunluğu oluşturmak için çoklu 
platform yöntemi kullanıldı. Eksenatid (0,5μg / kg) tedavisi, 
deney süresi boyunca günlük subkutan enjeksiyonla 
uygulandı. Eksenatidin öğrenme ve hafıza üzerindeki 
etkilerini tespit etmek için Morris su labirent (MWM) testi 
kullanıldı. Çalışmanın sonunda, hipokampus dokuları 
toplandı. Doku malondialdehit (MDA) ve indirgenmiş 
glutatyon (GSH) seviyeleri spektrofotometrik olarak 
değerlendirildi. Grupların istatistiksel karşılaştırılmasında 
Kruskal-wallis testi uygulandı, ardından gruplar arasındaki 
farklılıklar Dunn testi ile belirlendi. 

Bulgular: Sonuçlar MDA ve GSH düzeylerinde gruplar 
arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi (p>0,05). Saklı 
platform testinde eksenatid tedavisi hafıza üzerinde etkisizdi. 
Prob testi (1. günde), SD grubundaki sıçanlar eksenatid ile 
tedavi edilen gruplara kıyasla, hedef kadranda daha az 
zaman harcadılar (p<0,05). Eksenatid uygulaması SD’nin 
24. ve 48. saatlerinde hafızada meydana gelen bozulmayı 
azalttı (p<0,05). 

Sonuç: REM uyku yoksunluğu hipokampüste oksidatif 
dengeyi değiştirmeden öğrenme ve hafıza bozukluğuna 
neden oldu. Sonuçlar eksenatid tedavisinin, SD kaynaklı 
hafıza bozulmasını azaltmada faydalı olabileceğini 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eksenatid, GLP-1, Öğrenme ve Hafıza, 
REM Uyku Yoksunluğu 

 

 

 

PS090 

Yeni Nesne Tanıma Testinde İdeal Nesne Boyutunun 
Belirlenmesi 

Büşra Kasırga, Enver Ahmet Demı̇r, Hatice Doğan, Okan 
Tutuk, Cemil Tümer 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Yeni nesne tanıma testi, hipokampüs 
bağımlı algısal bellek performansının tayininde kullanılan 
testlerdendir. Bu çalışma yeni nesne tanıma testinde ideal 
nesne boyutunun belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. 

Yöntemler: Erişkin erkek Wistar sıçanlar 2, 4, 6, 8 ve 10 cm 
boyuttaki nesnelerle yeni nesne tanıma testine maruz 
bırakıldı. Alıştırma seansında 5 dakika süreyle eşlenik 
nesnelerle (f1-f2) karşılaşan hayvanlar kısa süreli bellek 
seansında (1,5 saat) f2 nesnesi yerine konulan n1 nesnesiyle 
süreyle karşılaştılar. Uzun süreli bellek seansında (24 saat) 
f1 nesnesi yerine n2 nesnesi konuldu ve hayvanlar 5 dakika 
süreyle gözlemlendi. İstatistiksel analizler içintek yönlü 
ANOVAve eşli örnek t-testi kullanıldı. 

Bulgular: Alıştırma ve uzun süreli bellek seanslarında 
nesnelere yönelim sayısı ve süresi en fazla 6 cm’lik 
nesnelerde (sırasıyla 7.4 defa ve 17.6 sn; 3.5 defa ve 5.4 sn; 
p<0.05), en az 2 cm’lik nesnelerde (sırasıyla 2.2 defa ve 6.5 
sn; 1.5 defa ve 2.7 sn; p<0.05) izlenmiştir. Kısa süreli bellek 
seansında yönelim sayısı ve süresi en fazla 8 cm’lik 
nesnelerde (sırasıyla 3.7 defa ve 7.4 sn; p<0.05), en az 4 
cm’lik nesnelerde (sırasıyla 1.2 defa ve 2.2 sn; p<0.05) 
bulunmuştur. 

Sonuç: Nesneye yönelimin bellek ile ilişkilendirildiği yeni 
nesne tanıma testinde ideal nesne boyutunun 6-8 cm 
olduğunu düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Nesne Tanıma Testi, Uzun Süreli 
Bellek, Kısa Süreli Bellek 
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PS091 

Kuvvet Antrenmanı Sonrası Adolesanlarda Bilişsel 
İşlevlerde Bozulma 

Melda Pelin Yargıç1, Leyla Aydın2, Kenan Erdağı3, Erhan 
Kızıltan4 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Spor 
Hekimliği AD, Konya, TÜRKİYE 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji AD, Konya, TÜRKİYE 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü AD, Konya, 
TÜRKİYE 
4Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Ankara, 
TÜRKİYE 

Giriş ve Amaç: Çalışmalar aerobik egzersizin dikkat, 
yürütücü işlevler, hafıza ve işleme hızı gibi bilişsel 
fonksiyonların çeşitli yönlerini geliştirdiğini göstermiştir. 
Ancak, elit düzeyde kuvvet egzersizinin ergenlik döneminde 
bilişsel işlevi nasıl etkilediği açık değildir. Bu çalışmanın 
amacı, yüksek antrenmanlı adolesanlarda tek seans kuvvet 
egzersizinin bilişsel fonksiyonları nasıl etkilediğini tespit 
etmektir.  

Yöntemler: Halter branşı kuvvet egzersizi ağırlıklı 
antrenmanlar içermektedir. Bu nedenle çalışmaya, 18 yaş altı 
25 elit kadın halterci dahil edildi. Katılımcılara, tek seans 
halter antrenmanının öncesi ve sonrasında, motor beceriyi 
değerlendirmek için parmak vuru testi (PVT), bilişsel 
fonksiyonlardan dikkati sürdürme ve yürütme 
fonksiyonlarını değerlendirmek için basit-görsel reaksiyon 
zamanı (B-GRZ), kompleks-görsel reaksiyon zamanı (K-
GRZ), basit tanıma-görsel reaksiyon zamanı (BT-GRZ) ve 
kompleks tanıma-görsel reaksiyon zamanı (KT-GRZ) testleri 
uygulanmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, gruplar 
arası kıyaslamalar t testi ve Wilcoxon testi ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Egzersiz sonrası haltercilerin ortalama KT-GRZ 
süresinde uzama (önce: 491.9 ± 80.55 ms, sonra: 568.3 ± 
104.23 ms) ve BT-GRZ ile KT-GRZ testlerinde ise doğru 
cevap oranlarında azalma bulundu (BT-GRZ, önce %99.1 
iken sonra %96.9; KT-GRZ, önce %94.3 iken sonra %91.4) 
(sırasıyla p<0.01 ve p<0.05). PVT verileri bakımından 
egzersiz öncesi ve sonrası değerleri arasında anlamlı bir 
farklılık yoktu (p>.05). 

Sonuç: Elit adolesan kadın haltercilerde tek seanslık kuvvet 
egzersizi sonrası bilişsel fonksiyonlar bozulmaktadır. 
Gelecek çalışmalarda halter antrenmanının oluşturduğu bu 
bozucu etkinin ne kadar süre boyunca etkili olduğunun 
araştırılması uygun olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bilişşel İşlev, Ergen, Halter, Reaksiyon 
Zamanı, Yürütücü İşlev 

 

 

PS092 

Müziğin Öznel Zaman Algısı Üzerine Etkisi 
 
Tuğba Kızıl Gül1, Gülnur Öztürk2, Oktay Kaya1, Burcu Şen1, 
Gülsün Memi3, Levent Öztürk1 
1Trakya Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 
Edirne 
3Trakya Üniversitesi, Keşan Hakkı Yörük Sağlık 
Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Edirne 
 
Giriş ve Amaç: Zamanın doğası ve nasıl algılandığı 
psikolojinin önemli konularından biridir. Bireyin zaman 
algısının doğuştan gelen bir özellik mi, yoksa deneyim ve 
çevre ile kazanılan bir kognitif süreç mi olduğu tartışmalıdır. 
Bu çalışmada, müziğin öznel zaman algısı üzerine etkili olup 
olmadığı araştırılmıştır.  
 
Yöntemler: Bu çalışma bilgilendirilmiş gönüllü olur formu 
imzalayan 11 sağlıklı genç erişkin gönüllüde yapıldı (E/K, 
0/11; Ortalama yaş±SD, 28,1±1,0 yıl). Tüm katılımcılar 
detaylı bir fizik muayeneden sonra herhangi bir kronik 
hastalıkları olmadığı ve ilaç kullanmadıkları belirlendi. 
Öznel zaman algısı ölçümünde prospektif zaman üretimi 
görevi testi ve retrospektif sözel zaman tahmini testi 
kullanıldı. Dört gün süresince laboratuvara alınan gönüllüler 
müzik varlığında ve yokluğunda çeşitli aktivitelerle (kitap 
okuma ve izometrik dinamometrede yumruk sıkma) angaje 
edildiler ve aktivite sırasında ne kadar zaman geçtiğini 
tahmin etmeleri istendi. Prospektif ölçümlerde ise 
gönüllülere belli bir zaman aralığı tanımlandı ve müzik 
varlığında ya da yokluğunda bu aralığı reaksiyon zamanı 
ölçüm cihazında yeniden üretmeleri istendi. Ölçümler 3 kez 
yapılarak ortalamaları alındı. Tahmini sürenin gerçek süreye 
bölünmesiyle zaman tahmini oranı (ZTO) hesaplandı. 
ZTO<1 göreceli olarak yavaş ilerleyen zaman, ZTO>1 
göreceli olarak hızlı ilerleyen zaman kabul edildi. Müzik 
varlığında ve yokluğunda elde edilen sonuçlar eşlendirilmiş t 
testi ile karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: Retrospektif sözel zaman tahmini müzik 
varlığında ve yokluğunda benzerdi (ortalama±standart 
sapma sırasıyla 64,0±32,8’e karşı 67,0±32,4; p>0,05). 
Prospektif zaman üretimi testinde müzik varlığı ve 
yokluğunda ölçüm sonuçları etkilenmedi (ortalama±standart 
sapma sırasıyla 72,6±18,6’e karşı 70,6±22,9 saniye; p>0,05). 
Gönüllülere dinletilen müzik hakkında görüşleri soruldu. 
Tümü beğendiklerini söyledikleri için müziği beğenme ve 
beğenmeme durumuna göre gruplandırma yapılmadı. Müzik 
ile prospektif ve retrospektif ZTO farkı saptanmadı (sırasıyla 
0,94±0,25’e karşı 0,90±0,27 ve 0,81±0,36’ya karşı 
0,84±0,46; her ikisi için p>0,05). 
 
Sonuç: Sağlıklı genç erişkin kadınlarda kitap okuma ve 
fiziksel egzersiz gibi çeşitli aktiviteler sırasında müzik 
varlığının retrospektif zaman algısı ölçümlerini etkilemediği 
sonucuna varıldı. Müzik varlığı prospektif zaman üretimi 
görevinde elde edilen sonuçları da değiştirmedi. 
 
Anahtar Kelimeler: Kognitif Psikoloji, Müzik, Öznel 
Zaman Algısı, Tahmini Zaman Oranı 
 

102 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
PS093 
 
Biceps Brachii Kası’nın Egzersiz ve Dinlenim 
Durumlarındaki Oksijenizasyonu ve Oksijenizasyondaki 
Farklılıkların Çok Kanallı fNIRS ile Değerlendirilmesi 
 
Ebru Coşkun1, Kübra Soğukkanlı Kadak1, Fikret Aysal2, 
Lütfü Hanoğlu2 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sinirbilim ABD, İstanbul 
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
Giriş ve Amaç: İskelet kası oksidatif metabolizmasının 
fonksiyonel değerlendirilmesi için yakın kızılötesi 
spektroskopi (NIRS) son zamanlarda önemli ve hızla gelişen 
noninvaziv ve ucuz bir yöntemdir. fNIRS uygun uygulama 
biçimlerinin geliştirilmesiyle kas hastalıklarında ortaya çıkan 
fizyolojik ve patofizyolojik değişiklikler hakkında fikir 
verebilir, hastalıkların ayırıcı tanısında, seyrinin 
izlenmesinde, klinik semptomlarla korelasyonlarının 
tanımlanmasına, terapötik veya rehabilitatif müdahalelerin 
etkilerini değerlendirmesinde kullanılabilir. Egzersiz ve 
dinlenim durumlarındaki kas oksijenizasyon değişikliklerini 
gösteren bir paradigma geliştirmek ve sonrasında bu 
paradigmayı çeşitli kas hastalıkları gibi patolojik durumlarda 
kullanabilmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
Çalışma kapsamında çok kanallı fNIRS sistemi ile sağlıklı 
katılımcıların dirsek fleksiyon egzersizi ve dinlenim 
sırasında biceps brachii kasının, oksijenizasyonu ve 
oksijenizasyondaki uzamsal farklılıklar kaydedilmiştir.  
Yöntemler: Bu çalışmaya fNIRS sinyalizasyonunu 
etkileyeceğinden beden kitle indeksi 18.6 ile 27.7 arasında 
değişen, kronik hastalıkları olmayan, dirsek hareketini 
engelleyebilecek implanta sahip olmayan 23-34 yaş arasında 
14 sağlıklı katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılara Nirstim 
programında oluşturulmuş paradigma ile ritmik dirsek 
fleksiyon egzersizi yaptırılmıştır. Katılımcıların dominant 
kol biceps brachii kaslarına yerleştirilen fNIRS optodları ile 
kontraksiyon kaynaklı oksijenizasyon değişiklikleri kayıt 
altına alınmıştır. Çalışmada kayıtlama için 3 kaynak ve 3 
dedektör optoduyla 7 kanal oluşturulmuştur. Birden fazla 
kaynak-detektör çifti, kas oksijenasyonundaki bölgesel 
farklılıkları görmeyi mümkün hale getirmiştir. Kasılma ve 
dinlenim durumlarındaki oksijen iletimini değerlendirmek 
için 7 kanallı bir sistemin kullanılması mevcut çalışmalarda 
denenmemiş bir yöntemdir. Her bir kanaldan kaydedilen 
oksihemoglobin/myoglobin düzeylerinin istatistiksel 
analizlerinde eşleştirilmiş t-testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Yapılan fNIRS analizlerinde egzersiz ile birlikte 
biceps brachiideki oksihemoglobin/myoglobin düzeyinin 
azaldığı, dinlenim durumunda ise arttığı görülmüştür. 
İstatistiksel analizlerde tüm kanallarda egzersiz ve dinlenim 
durumlarındaki oksihemoglobin/myoglobin konsantrasyon 
değişim düzeylerinin birbirlerinden anlamlı şekilde farklı 
olduğu görülmüştür (Kanal1 p=0,004; Kanal2 p<0.01; 
Kanal3 p<0.01; Kanal4 p<0.01; Kanal5 p<0.01; Kanal6 
p<0.01; Kanal7 p= 0,005).  
Sonuç: Egzersiz ve dinlenim durumlarındaki oksijen 
metabolizmasındaki değişiklik ve uzamsal farklılıklar 
oluşturduğumuz paradigma ile gösterilmiştir. Bu paradigma 
kas hastalıkları ve özellikle myasthenia gravis hastalığının 
başlangıcında veya ilerleyişinde prediktör olarak 
kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Biceps Brachii, fNIRS, 
Kas Oksijenizasyonu 

PS094 

Psiko-Fizyolojik Duruma Bağlı Nöro-Kortikal Aktivite 
Değişimleri 

Serap Aydin 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD 

Giriş ve Amaç: Literatürde kültürden bağımsız olarak 
tanımlanan evrensel duygular, öznel deneyimlerle de ilintili 
olarak uyaranlara bağlı oluşur ve nöro-fizyolojik değişimlere 
neden olurlar. Bu nedenle, duygusal uyaranlarla indüklenen 
EEG sinyallerinin analizi; psikiyatrik hastalıklardaki kortikal 
fonksiyon bozukluklarının tespitinde kullanılmaktadır. 
Çalışmanın amacı; EEG sinyallerinden duygu durumunun 
tanınması için yeni bir karmaşıklık kestirim yönteminin 
önerilmesidir.  

Yöntemler: DREAMER başlıklı veri tabanından yüklenen 
EEG sinyalleri, 22-33 yaş aralığındaki (9 kadın, 14 erkek) 
katılımcılardan, 18 farklı video filmi izledikleri esnada, 
uluslar-arası 10-20 elektrot yerleşim sitemine göre 16 
elektrotla (14 ölçüm, 2 topraklama referansı), 128 Hz 
örnekleme frekansı ile ölçülmüştür. EEG sinyallerinin tam-
bant faz uzay iz-düşümlerinin en büyük temel bileşeni, 
duygusal EEG belirteci olarak kullanılmıştır. Önce kadınlar 
ve erkekler arasında her bir tipik duygu durumunda, EEG 
belirteçlerine göre istatistiksel farklılık olup olmadığı, tek-
yön Anova testleri ile irdelenmiş ve bu farklılıklar kortikal 
haritalara dönüştürülmüştür. Sonrasında tüm katılımcılar 
için, tipik duygu durumları, 14-kanal EEG belirteçleri 
cinsinden, derin öğrenme yaklaşımları ile sınıflandırılmıştır. 
Erkekler ve kadınlar arasında temel duygularda anlamlı 
istatistiksel farklılık gözlenmezken (p>0.5), karışık 
duygularda (eğlence) istatistiksel farklılık elde edilmiştir 
(p<<0.5). Bu farklılıkların kortikal haritalarına bakıldığında 
(Şekil-1) ise; temel duygularda, iki grup arasındaki göz-aradı 
edilebilir farklılıkların (p>=0.8) sağ temporalde yoğunlaştığı 
söylenebilir.  

Bulgular: Tüm katılımcılar arasında, duygu durumları 
sınıflandırıldığında ise; sırasıyla korku ve heyecanlanma, 
sakinlik ve kızgınlık, sürpriz ve eğlence, üzüntü ve eğlence, 
mutluluk ve sürpriz, mutluluk ve üzüntü durumları sırasıyla; 
%97.28, %94.47, %95.75, %94.15, %92.38, %91.83 
doğrulukla birbirinden ayrıştırılabilmiştir. Sınıflandırmada 
kullanılan EEG markerlarının dağılımları histogram barları 
ile görselleştirilmiştir (Şekil-2). En düşük EEG karmaşıklık 
seviyeleri sakinlik ve tiksinti duygularında oluşurken, en 
yüksek seviyeler ise mutluluk ve kızgınlık duygularında 
gözlenmiştir. 

Sonuç: Erkeklerde ve kadınlarda, temel duygularda benzer 
nöro-kortikal fonksiyonlar oluşuyorken, karışık duygu 
tiplerinde nöro-kortikal aktivasyonlar öznel deneyimlerden 
dolayı farklılaşmaktadır. Uyaranların valans ve bozulma 
skorları düştükçe EEG karmaşıklık seviyesi düşmektedir. 
EEG epoklarının faz uzayı izdüşümlerine ait temel 
bileşenler, elverişli duygusal marker olarak kullanılabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: EEG, Duygu Tanıma, Nöronal 
Karmaşıklık, Beyin 
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PS095 

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu ile Beslenmenin 
Hipokampal Düzeyde Sinaptik Plastisitenin İki Formu 
Üzerine Etkisi 

Fatma Hançer Çelik1, Yeliz Taşçı2, Aslıhan Temeltaş2, Cem 
Süer1 
1Erciyes Üniversitesi,Fizyoloji Ana Bilim Dalı,Kayseri 
2Kayseri Şeker Fabrikası,Arge Merkezi,Kayseri 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada fruktoz oranı yüksek besinle 
beslenmenin öğrenme ve bellek süreçlerine olan etkisinin 
anlaşılması amacıyla, mısır şurubu ile beslenen sıçanlarda 
long-term potentiation (LTP) ve long-term depression (LTD) 
kaydedildi. 

Yöntemler: Çalışma Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulundan etik rapor alındıktan sonra Erciyes 
Üniversitesi Deneysel Hayvanları Araştırma Merkezi’nden 
sağlanan 60 adet (100±15 gr; 20/grup ) 21 günlük erkek 
Wistar Albino sıçanlar ile gerçekleştirildi. 21nci gününde 
annesinden ayrılan yavru erkek sıçanlar (1) kısıtsız standart 
sıçan yemi ve çeşme suyu, (2) kısıtsız yem ve Yüksek 
Fruktoz Şurubu solüsyonu (%8; 0.24 Kcal/mL) ve (3) 
kısıtsız yem ve sükroz solüsyonu (%10, 0.4 Kcal/mL) ile en 
az 60 gün süreyle beslendi. Alan potansiyelleri, sağ mediyal 
perforan yolun uyarımı ile sağ dentat girustan kaydedildi. 
LTP, yüksek frekanslı uyarım; LTD düşük frekanslı uyarım 
ile indüklendi.  

Bulgular: Çalışma gruplarının indüksiyon öncesi 
input/output eğrileri analizi sonucunda uyarı şiddeti ve grup 
arasındaki etkileşim anlamlı bulundu (p < 0.01). Yüksek 
fruktozlu mısır şurubu ve sükroz grupları arasında EPSP 
eğiminde LTP farklı değilken (%117± 5 ve %123 ± 3; 
p>0,05) ancak popülasyon spike genliği açısından Yüksek 
fruktozlu mısır şurubu grubunda anlamlı artma bulundu 
(%262±23;p=0,03). Buna karşın,düşük frekanslı 
uyarımlar,sükroz ve kontrol grubu sıçanlarda düşük genlikli 
LTD oluştururken,yüksek fruktozlu mısır şurubu ile 
beslenen sıçanlarda LTP oluşturmuşlardır. 

Sonuç: Bu bulgular, yüksek oranda fruktoz içeren gıdalarla 
beslenmenin sinaptik plastisitenin iki formu arasındaki 
dengeyi bozduğuna ve böylece öğrenme süreçlerini olumsuz 
etkileyebileceğine işaret etmektedir. Yüksek fruktoz içeren 
gıdalarla beslenmenin sinaptik silinmeyi azalttığı ve yeni 
bilgi saklamayı zorlaştıracağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu, 
Sükroz, Uzun Dönemli Güçlenme, Uzun Dönemli 
Baskılanma, Öğrenme, Bellek. 

 

 

 

 

PS096 

Metaplastisitede Metilen Blue’nun Dentat Girus İçerisine 
İnfüzyonunun Etkisi 

Nurbanu Yıldız, Nurcan Dursun, Burak Tan, Cem Süer 
Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 

Giriş ve Amaç: Metilen Blue(MB) antiseptik özellikleri iyi 
bilinen guanilat siklaz inhibitörüdür. Son zamanlarda yapılan 
çalışmalar MB’un öğrenme üzerine olumlu etkilerinin 
olduğunu göstermiştir. Sinaptik plastisite öğrenme ve 
belleğin temelini oluşturur. Uzun dönem güçlenme (UDG), 
uzun dönem baskılanma (UDB) gibi formlara sahiptir, 
sinaptik gücün uyarım sıklığına bağlı değişimini ifade eder. 
Metaplastisite ise sinaptik plastisitenin plastisitesi olarak 
adlandırılır. Priming uyarımlar (metaplstisite 
oluşturma)UDG, UDB cevaplarında değişiklik neden olarak 
öğrenmeyi etkiler. Çalışmanın amacı dentat girus içerisine 
infüze edilen MB’nun metaplastisite üzerine etkisini 
incelemektir.  

Yöntemler: Çalışmada Wistar albino genç sıçan 
kullanıldı(n=8, MB=8). Anestezili sıçaların kafaları 
sterotaksik sisteme sabitlendi, perforan yoldan elektriksel 
uyaran verildi. Dentat girusdan MB yada serum fizyolojik 
(SF) infüzyonu yapıldı aynı zamanda uyaranlara cevaplar 
kaydedildi. Metaplastisite, populasyon spike (PS) genlik ve 
Eksitatör Post Sinaptik Potansiyel (EPSP)eğimi olarak 
değerlendirildi. Uygunluk durumuna göre seçilen testler ile 
istatistiksel analiz yapıldı. Çalışma Erciyes Üniversitesi Etik 
Kurulu tarafından onaylandı ve desteklendi (etik no 18/139, 
Proje no TYL-2018-8661). 

Bulgular: Düşük frekanslı uyarım (DFU) ile sinapsların 
prime edilmesinin, fEPSP eğiminde kontrole benzer bir uzun 
dönemli baskılanma (UDB) oluşturdu, sonrasında gelişen 
UDG ‘de ise farklılık olduğu bulundu. Yüksek frekanslı 
uyarı (YFU), MB grubunda fEPSP’de artış sağlayarak artmış 
UDG oluşturdu, SF infüzyon grubundaki sıçanlar UDG 
yerine UDB anlatımı gösterdi. Bununla birlikte, her iki grup 
prime edildiğinde popülasyon spike genliğinde kalıcı bir 
UDG oluştu. YFU sonrası 5 dakikalık PS ortalaması bazal 
değerden anlamlı derecede yüksek bulundu (SF: 197,5 ± 
12,9% ve MB: 233,5 ± 17,7%; t14= 1,65, p> 0,05), kayıt 
döneminin sonunda DFU öncesi bazal değerinden 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gösterdi (salin: 
162,9 ± 12,8% ve MB: 209,3 ± 19,4%; t14= 2,00, p = 
0,065). 

Sonuç: Bu sonuçlar, MB’nun öğrenme deformasyonlarında 
potansiyel bir nöroprotektör olduğunu ortaya koymaktadır. 
MB’nun Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif 
hastalıklarda metaplastik UDG yanıtını modüle ederek 
bilişsel fonksiyona fayda sağlaması mümkün görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Metaplastisite, Metilen Blue, 
Hipokampus 
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PS097 

Horlaması Olan Bireylerin Ses Kayıtlarının Fizyolojik 
Özelliklerinin Bilgisayar Ortamında İncelenerek Uykuda 
Solunum Bozukluğu Tanısının Konmasını Kolaylaştıran 
Yeni Bir Yöntem. Evinizde Uykuda Solunum 
Bozukluğunu Tanıyan Yeni Bir Ürün 

Murat Kayabekir1, Mete Yağanoğlu2, Cemal Köse3 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uyku 
Bozuklukları Merkezi, Elektrofizyoloji Laboratuvarı, 
Erzurum. 
2Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü, Erzurum. 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Trabzon. 

Giriş ve Amaç: Toplumda yaygın olarak gözüken uykuda 
solunum bozuklukları; primer horlama ve obstruktif sleep 
apnea sendromu (OSAS) tanısı, tüm dünyada gold standart 
tanı yöntemi olarak bilinen polisomnografi (PSG) ile 
konmaktadır. Hastaların vücutlarına yapıştırılan çok sayıda 
elektrotlar ve kablolar ile bir gece (en az 6 saat) süren PSG; 
hastane ortamında oluşturulmuş bir odada her gece sadece 
bir hastaya ait analiz yapılmasına imkan sağlamaktadır. 
Randevu süreleri çok uzun süren (6ay-2 yıl) ve gece 
boyunca hastaya zahmet veren bir sistemdir. Bu çalışmanın 
amacı; horlaması olan bireylerin, ses kayıtlarının fizyolojik 
özelliklerinin bilgisayar ortamında incelenerek, uykuda 
solunum bozukluğu tanısının konmasını kolaylaştıran yeni 
bir yöntem, yeni bir ürün geliştirmektir.  

Yöntemler: Uykuda solunum bozukluğu ve horlama tanısı 
konan 4 kadın ve 1 erkek gönüllüye (Yaş; 49.2 ± 6.76 ve 
Vücut Kitle İndeksi: 42.6 ± 8.16) ait apnea sayıları klasik 
yöntem PSG ve yeni yöntem arasında karşılaştırılmıştır. 
Yeni yöntem uyku sırasında kaydedilen horlama seslerini, 
daha sonra analiz eder. Apnelerin sayısını hesaplamak için 
Matlab dilinde bir bilgisayar programı kullanır ve bu 
yöntemin geliştirilmesi için uygulanan algoritimler “ Sıfır 
geçiş oranı, energy, spectral flux, spectral centroid vd."'dir. 
 
Bulgular: Her iki yöntem (PSG ve yeni yöntem) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Paired 
Sample Test: p=0,78; Pearson Correlation Katsayısı: 
0,999***). Bulgular %95,7 duyarlılık, %97 özgüllük, %96,9 
doğruluk göstermiştir. 
Sonuç: Yeni yöntem mevcut uyku laboratuvarlarına 
giremeyen, kaçınan, randevu alamayan veya çok uzak bir 
tarihe randevu alan hastaların; evlerinde, kendi yatak 
odalarında, kendi alıştığı ortamda, kesinlikle rahatsız 
edilmeden elektrot ve kablodan uzak bir şekilde toplumda 
çok yaygın görülen primer horlama ve OSAS tanılarının 
konmasına yardımcı olması için geliştirilmiş kolay, basit, 
etkin inovatif bir ürün olarak ortaya konmuştur. Yeni 
yöntem; PSG' den kaçınan binlerce hastanın PSG' ye 
girmeden önce OSAS açısından tanınmasında yardımcı olur. 
Böylece OSAS şüpheli hastaların PSG' ye yönlendirilmesi 
için kendi evinde tanıya yardımcı olur.  
Anahtar Kelimeler: Uyku, Elektrofizyoloji, PSG, Horlama 
Sinyal Analizi 

PS098 

Yaşlı Hipertiroidili Sıçanlarda Düşük Frekanslı Uyarı ile 
İndüklenen Uzun Dönemli Güçlenmede Nitrik Oksit 
Sentazın Muhtemel Rolü 

Burak Tan, Cem Süer, Bilal Koşar, Nurcan Dursun 
Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

Giriş ve Amaç: Yaşlanmanın tiroid fonksiyon 
bozukluklarından kaynaklı nörodejeneratif hastalıklarla 
ilişkisi olduğuna dair kanıtlar vardır. Hipokampustaki uzun-
dönemli baskılanma (UDB), nörodejeneratif bellek 
bozukluklarında kritik role sahiptir. Bu çalışmada, tiroid 
hormonlarının oksidatif hücre içi redoks durumuna 
katılımını ve hipertiroidi durumundaki yaşlanma 
değişimlerinin UDB indüksiyonu ile ilişkisini araştırdık. 

Yöntemler: Çalışma 26 adet genç ve yaşlı Wistar albino 
türü erkek sıçanlar üzerinde gerçekleştirildi. Her bir grupta 
elektrofizyolojik kayıtlar için 7, antioksidan enzim 
çalışmaları için 6 adet sıçan kullanıldı. Hipertiroidi, sıçanlara 
doğum sonrası 40. gün başlayarak, 21 gün boyunca 
intraperitoneal 0,2 mg/kg/gün L-tiroksin enjeksiyonuyla 
oluşturuldu. Uzun-dönemli baskılanma yanıtları, perforan 
yol düşük frekanslı uyarımla indüklenerek dentat girustan 
kaydedildi. Nitrik oksit sentaz (NOS) ve katalaz (CAT) 
aktivitesi, ticari bir ELISA kiti kullanılarak ölçüldü. 
Malondialdehit (MDA) seviyeleri, Ohkawa ve ark.’nın 
geliştirdiği metoda göre ölçüldü. 

Bulgular: Düşük frekanslı uyarım, genç ve yaşlı kontrol 
sıçanlarda sinaptik etkinliğin ve nöronal çıkışın UDB’sini 
indükleyemedi (p>0,05). Bununla birlikte, aynı uyarım genç 
hipertiroidili sıçanlarda anlamlı bir UDB, yaşlı hipertiroidili 
sıçanlarda anlamlı bir uzun-dönemli güçlenme (UDG)’ye yol 
açtı (p<0,001). Hipertiroidi katalaz aktivitesinde yaşa bağlı 
azalmayı ve MDA seviyelerinde yaşa bağlı artışı 
değiştirmedi, ancak yaşlı hipertiroidili sıçanlarda genç 
hipertiroidili sıçanlara göre daha yüksek NOS seviyeleri 
saptandı (p<0,001). 

Sonuç: Çalışma bulguları, L-Tiroksin ile sinaptik 
plastisitede meydana gelen değişikliklerin yaşla etkileşimi 
olduğunu göstermektedir. NOS seviyelerindeki artış, 
glutamat toksisitesinin bir göstergesi olabilir. Bu nedenle, 
NOS'un aktivitesinin artması, L-tiroksin kaynaklı 
değişikliklerin bir göstergesi olabilir ve hipertiroidide 
gözlenen sinaptik bağlantıdaki atipik değişiklikleri 
açıklayabilir ve bu bilişsel bozulmaya yol açabilir. 

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri birimi tarafından TYL-2016-6549 ve TDK-2017-
7696 no’lu projeler kapsamında desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sinaptik Plastisite, Uzun-Dönemli 
Baskılanma, Nitrik Oksit Sentaz, Malondialdehit 
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PS099 

Nesfatin-1’in Deneysel Epilepsi Modelinde Oksidatif 
Stres Parametreleri Üzerine Etkisi 

Seval Keloğlan1, Burak Yazgan2, Fatma Banu Şen3, 
Süleyman Emre Kocacan3, Mustafa Ayyıldız3, Erdal Ağar3 
1Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 
Bölümü, Amasya 
2Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü, Amasya 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: Epilepsi merkezi sinir sisteminin bir kısmını 
veya tümünü kapsayacak şekilde nöronların ani ve aşırı 
etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Nesfatin-
1’in penisilinle oluşturulan deneysel epilepsi modelinde 
oksidatif stres enzimleri üzerine etkisi araştırıldı. 

Yöntemler: Çalışmada 35 adet yetişkin erkek Wistar sıçan 
kullanıldı ve sıçanlar kontrol ve Nesfatin-1 grupları (12.5 
pmol, 25 pmol, 50 pmol, 100 pmol, 200 pmol, 400 pmol) 
olmak üzere 7 gruba (n=5) ayrıldı. Sıçanlar üretan (1.25 
gr/kg) ile anestezi edildi. Epileptik aktivite penisilin (400IU, 
i.k.) ile oluşturuldu. Penisilin uygulamasından 30 dakika 
sonra Nesfatin-1 dozları intraserebroventriküler olarak 
enjekte edildi. Epileptik aktivite başladıktan 180 dakika 
sonra deney sonlandırıldı. Ardından, sıçanlar dekapite edildi 
ve beyin dokuları biyokimyasal analiz için -80ºC de 
saklandı. Beyin dokusunda süperoksit dismutaz (SOD), 
malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), glutatyon redüktaz 
(GR) ve glutatyon peroksit (GPx) düzeyleri ELİSA yöntemi 
ile ölçüldü. İstatistiksel analiz One Way ANOVA ve Tukey 
testi ile yapıldı. 

Bulgular: Bu çalışmada, Nesfatin-1, SOD ve MDA 
enzimleri üzerine anlamlı etki göstermedi (p>0.05). GSH 
düzeyi, Nesfatin-1 12.5 pmol grubunda kontrol, 100 pmol, 
200 pmol ve 400 pmol gruplarına göre istatistiksel olarak 
anlamlı oranda azaldı (p<0.05). GR düzeyi Nesfatin-1 25 
pmol, 50 pmol, 100 pmol, 200 pmol ve 400 pmol 
gruplarında, kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yükseldi 
(p<0.05). GPx düzeyi Nesfatin-1 400 pmol grubunda, 
kontrol ve diğer bütün Nesfatin-1 gruplarına göre anlamlı 
şekilde yükseldi (p<0.05). 

Sonuç: Nesfatin-1’in epilepsi üzerindeki etkisinde glutatyon 
enzimlerinin aracılık ettiği düşünülmektedir. GR 
aktivitesinin epileptik aktivite sırasında ortaya çıkan 
oksidatif stres ürünlerine karşı koruyucu olarak yükselmiş 
olabileceği düşünülmektedir. Nesfatin'in, glutatyon enzimleri 
üzerine doza bağlı etkilerinin aydınlatılabilmesi için ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

*Bu çalışma Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir 
(proje no: FMB-BAP 17-0288). 

Anahtar Kelimeler: Oksidatif Stres, Deneysel Epilepsi, 
Nesfatin-1, Nöropeptid 

PS100 

Ginkgo biloba’nın Sıçanlarda Pikrotoksin ile İndüklenen 
Epileptiform Aktivite Üzerine Etkileri 

Esra Öztürk1, Mehmet Yıldırım2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 

Giriş ve Amaç: Ginkgo biloba’nın standardize yaprak 
ekstraktı (EGb 761), özellikle bilişsel performans 
problemleri başta olmak üzere bazı modern tıp 
uygulamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte EGb 761 ve diğer ginkgo ürünlerinin epilepsiyle 
bağlantısının olabileceği birkaç klinik ve deneysel çalışmada 
ileri sürülmüştür. Sunulan çalışmada, EGb 761’in erkek 
Wistar sıçanlarda pikrotoksin (PTX) ile indüklenen 
epileptiform aktivite üzerindeki etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Deneylerde 6 gruba ayrılan 8 haftalık erkek 
Wistar sıçanlar kullanıldı. Hayvanlara 14 gün boyunca 
serum fizyolojik, 50, 100, 200 mg/kg EGb 761, 300 mg/kg 
sodyum valproat veya 100 mg/kg topiramat intraperitoneal 
yoldan enjekte edildi. PTX (10 µg, i.c.v.) ile indüklenen 
epileptiform aktivite elektrofizyolojik yöntem ile izlendi ve 
kaydedildi. Epileptiform aktiviteye ilişkin EEG verileri 
Kruskal-Wallis sonrası Mann-Whitney U testi ile analiz 
edildi. Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylandı (Protokol 
No: 2014/46). 

Bulgular: 200 mg/kg EGb 761 uygulaması PTX ile 
indüklenen epileptiform aktivitenin spike frekansını anlamlı 
düzeyde artırdı (p<0.05). Ayrıca EGb 761 uygulamasının 
doza bağlı olarak spike amplitüdünü artırdığı ve epileptiform 
aktivitenin latensini azalttığı saptanmakla birlikte bu 
etkilerin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edildi. 
Sodyum valproat (300 mg/kg) enjeksiyonu spike frekansını 
azaltmak ile birlikte bu etki istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı. Ayrıca topiramat grubunda (100 mg/kg) 
herhangi bir değişiklik gözlenmedi. 

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre Ginkgo biloba özütü EGb 
761, PTX ile oluşturulan epileptiform aktiviteyi 
artırmaktadır. Ginkgo biloba özütü EGb 761 kullanan 
hastalarda yüksek doz EGb 761’in nöronal eksitabilitede 
artışa yol açabileceği dikkate alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Epileptiform Aktivite, Ginkgo Biloba, 
Pikrotoksin, Sıçan 
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PS101 

Uzun Dönemli Baskılanmada Lityum Karbonatın Dentat 
Girus İçerisine İnfüzyonunun Etkisi 

Özlem Barutçu, Nurcan Dursun, Cem Süer 
Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 

Giriş ve Amaç: Lityum (Li)’ un inositol monofosfatazlar, 
bifosfat 3’ nükleotidaz, siklooksigenez ve glikojen sentaz 
kinaz 3’ ün (GSK-3) izoformları gibi enzimleri in vitro 
olarak doğrudan inhibe ettiği gösterilmiştir. GSK3β, 
dinlenim / uyarılmamış koşullar altındaki hücrelerde sürekli 
olarak aktiftir ve esas olarak aktivitesi fosforilasyon ile 
düzenlenir. Her ne kadar kanıtlar Li için nöroprotektif ve 
nörotrofik bir etkiyi gösterse de, Li’ un uzun dönemli 
baskılanma (UDB) üzerine kısa dönemli etkileri hala 
bilinmemektedir. 

Yöntemler: Çalışma için 16 adet Wistar tipi genç erişkin 
sıçan kullanıldı. LiCO3 infüzyonu yapılan ve bunlara 
karşılık gelen kontrol sıçanlarında, perforan yolun uyarımına 
cevap olarak dentat girusdan alan potansiyelleri kaydedildi. 
Uzun dönemli baskılanma, 15 dk süren 1 Hz frekanslı 
uyarım ile indüklendi. UDB uygulamasından itibaren 
başlayarak bir Hamilton enjektörü yardımıyla 10 mM’ lik 
dozda lityum karbonat infüze edildi.  

Bulgular: Salin infüzyon deneyleri göz önüne alındığında, 1 
Hz uyarımının kalıcı bir UDG’ye neden olduğu bulundu 
(%87,9±3,2 LFS öncesi bazal). Bu tür bir UDB, GSK-3 
tarafından tamamen inhibe edildi (%102,5±3,9; n = 8 /grup; 
t14= 2,86; p = 0,012). İlginç bir şekilde, populasyon diken 
genliği baskılanmadı; salin infüzyon deneylerindeki bazal 
değerin ortalama %153,8±8,1’ine kadar arttı. Bu değer, Li 
infüzyonu deneylerindekinden anlamlı olmayan ancak biraz 
daha yüksek bir değerdi (%128,9±8,9; t14= 2,08; p = 0,056). 

Sonuç: Lityumun genellikle nöropatolojik koşullara karşı 
nöroprotektif etkilere yol açtığını bildiren çalışmalara karşın; 
kısa sureli lityum uygulamasının, unutkanlık 
mekanizmasının altında yatan hipokampal sinaptik 
plastisiteyi bozduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Lityum, Uzun Dönemli Plastisite, 
Hipokampus, Glikojen Sentaz Kinaz 3 

 

 

 

 

 

 

 

PS102 

Stroop Testinde Ödev İhmalinin Olaya İlişkin 
Potansiyeller ile Araştırılması 

Mehmet Ergen1, Gizem Dokuzlu2, Aslı Aydın2, Belkıs 
Boydağ3, İrem Alara Uğtur2 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji A.D., İstanbul 
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
İstanbul 
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Psikoloji Programı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Stroop testinde uyaran çeşitli renklerde 
yazılmış renk adları olup, katılımcının ödevi kelime 
anlamlarını ihmal edilerek kelimelerin yazılı olduğu 
renklerini belirtmesidir. Uyaranlarda renk özelliği ve kelime 
anlamı çeliştiğinde (uyumsuzlukta) yanıt zamanında uzama 
ve hata sayısında artış gerçekleşmektedir. Stroop testinde 
ödev ihmalini teşvik edecek şekilde uyumlu uyaranlar 
sıklaştığında testin standart versiyonuna kıyasla, dikkati 
sürdürmek için sarfedilmesi gereken bilişsel yük artmaktadır 
ve buna bağlı ödev performans düşüşü bildirilmiştir. Stroop 
testi çok sayıda kognitif işlevi kapsamakla birlikte, ilişkili 
EEG’de olaya ilişkin potansiyeller (OİP) oldukça sınırlıdır. 
Bu çalışmada Stroop testinde ödev ihmali teşviki ile dikkatin 
sürdürülme yetisine duyarlı OİP bileşeni/bileşenlerini ortaya 
çıkarmayı hedefledik. 
Yöntemler: Çalışmaya 11 sağlıklı gönüllü (5 kadın, 6 erkek) 
katıldı. Katılımcılara Stroop testinin bilgisayar-tabanlı 2 
versiyonu uygulandığı esnada EEG kayıtlaması yapıldı. 
Kaydın bir bloğunda uyumlu ve uyumsuz uyaranlar eşit 
oranda idi (standart Stroop), diğer blokta uyaranların %80’i 
uyumlu %20’si uyumsuzdu (ödev ihmalli Stroop). OİP'lerin 
büyük ortalamalarında uyumsuz uyaran koşullarında belirgin 
olan N450 olarak tanımlanmış dalga ortaya çıktı. Bu dalga 
pik genliği uyaran-sonrası 400-550 ms aralığında ölçüldü. 
İstatistiksel analizlerde yinelenmiş ölçümler için ANOVA 
kullanıldı.  
Bulgular: Stroop etkisi ödev ihmal koşulundan bağımsız 
şekilde ortaya çıktı (uyumsuz uyaranlarda reaksiyon 
zamanları daha uzundu; p<0,001). Ödev ihmalli Stroop 
ödevinde uyumsuz uyaranlarda daha yüksek sayıda hata 
yapıldığı bulundu (p=0,002). Stroop testinin versiyonundan 
bağımsız olarak, N450 dalgası genliği uyumsuz uyaranlarda 
daha negatifti (p=0,001). Bunu takiben uyumlu-uyumsuz 
uyaran koşulu karşılaştırmaları her iki test versiyonunda da 
uyumsuz uyaranlarda daha negatif N450 genliği gösterdi 
(standart Stroop, p=0,003; ödev ihmalli Stroop, p=0,026). 
N450 genliğinde Stroop versiyonları arasında anlamlı bir 
fark ortaya çıkmadı. 
Sonuç: Ödevi ihmal koşulu teşvik edildiğinde daha fazla 
hata yapıldığını literatüre uyumlu olarak gösterdik. Stroop 
testinde uyumsuz uyaranlara özgü olarak N450 potansiyeli 
ortaya çıkmış ancak gerek N450 gerekse de diğer OiP 
dalgalarında ödev ihmalinin teşvik edilmesine özgü bir fark 
ortaya çıkmamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Olaya İlişkin Potansiyeller, 
Nörofizyoloji, Stroop Testi 
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PS103 

Uzun Dönemli Güçlenmenin Metaplastisitesi Üzerine İn 
Vivo Kısa Süreli Lityum Karbonatın Etkisi 

Bilal Koşar, Cem Süer, Nurcan Dursun, Sümeyra Delibaş 
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Kayseri 

Giriş ve Amaç: Sinaptik plastisitenin en sık kullanılan 
deneysel formları olan UDG nin daha ileri bir formu olan 
metaplastisite; sinaptik aktivitenin öyküsünün de ekstra bir 
değişken olduğunun anlaşılması ile ortaya çıkmıştır ve 
sinaptik plastisitenin plastisitesi olarak bilinir. Çalışmamız 
UDG-UDB gibi sinaptik plastisitenin yaygın çalışılan 
deneysel formlarından farklı olarak daha gelişmiş bir form 
olan metaplastisite formu çalışıldığından özgün bir 
çalışmadır. Birçok hedef arasında, lityumun doğrudan 
glikojen sentaz kinaz 3 alfa ve betayı (GSK3α ve GSK3β) 
inhibe ettiği gösterilmiştir. GSK3β uyarılmamış koşullar 
altında nöronlarda yapısal olarak aktiftir ve temel olarak 
fosforilasyonla aktivitesinin inhibisyonu yoluyla düzenlenir. 
Her ne kadar biriken kanıt Li için nöroprotektif ve nörotrofik 
bir rolü olduğunu gösterse de, kısa süreli Li'un uzun dönemli 
güçlenmenin (UDG) metaplastisitesi üzerindeki etkileri hala 
bilinmemektedir.  

Yöntemler: Onaltı Wistar tipi genç yetişkin sıçan bu 
çalışmaya dahil edildi. LiCO3 ile akut olarak muamele 
edilmiş sıçanlarda ve bunlara karşılık gelen kontrol 
sıçanlarında, Dentate Gyrus perforan yolları uyarılarak alan 
potasiylleri kaydedildi. Uzun dönemli güçlenme, uzun süreli 
1 Hz düşük frekanslı stimülasyondan 5 dakika sonra bir 
tetanik stimülasyon protokolü ile indüklendi. 10 mM'lik 
dozdaki Lityum Karbonat, UDG indüksiyonu ile başlayan 
bir Hamilton pompası kullanılarak infüze edildi. 

Bulgular: Serum fizyolojik infüzyon deneyleri göz önüne 
alındığında, uzun süreli 1-Hz stimülasyonunun sinaptik 
plastisitenin metaplastik UDG'sini inhibe ettiğini bulduk 
(81.1±6.7% LFS öncesi-bazale göre) Li infüzyon 
deneylerinde metaplastik UDG inhibisyonu gözlenmedi 
(115.5±5.8; n = 8 /group; t14= 3.85; p = 0.002). Bununla 
birlikte, serum fizyolojik infüzyon deneylerinde PS genliği 
deprese olmadı, aksine bazal çizginin %214.9±%25.1; t14= 
1.84; p = 0.086 kadar kuvvetlendi; ancak anlamlı olmayan 
bu değer lityum infuzyon deneylerindeki değerlerden (bazal 
çizginin %162.9±%12.8 ) biraz daha düşüktü. 

Sonuç: Lityumun her zaman nöropatolojik koşullara karşı 
nöroprotektif etkilere yol açtığını gösteren birçok veriye 
rağmen; Kısa süreli lityum tedavisinin, sinaptik plastisitenin 
önceki deneyimler tarafından değiştirilme yeteneğini 
bozduğu sonucuna vardık. 

Anahtar Kelimeler: Lityum, Hipokampüs, Öğrenme ve 
Bellek, Uzun Dönemli Güçlenme, Metaplastisite 

 

 

PS104 

Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye 
Tadalafil’in Etkisi 

Emre Soner Tiryaki, Gökhan Arslan, Mustafa Ayyıldız, 
Erdal Ağar 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Beyin korteksine penisilin verilmesiyle 
oluşturulan epileptiform aktivite sık kullanılan deneysel 
modeller biridir ve insanlarda görülen parsiyel nöbetleri 
taklit etmektedir. Erektil disfonksiyon ve pulmoner 
hipertansiyonda sık kullanılan fosfodiesteraz tip-5 enzim 
inhibitörü tadalafil, cGMP yıkımını engelleyerek nitrik oksit 
yolağı üzerinden etkilerini ortaya koymaktadır. Nitrik oksit 
yolağı epilepsi patogenezinde önemli role sahiptir. 
Çalışmamızın amacı, tadalafilin penisilinle oluşturulan 
epileptiform aktiviteye etkisini araştırmaktır. 

Yöntemler: Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu (OMU 
HADYEK) izni alındıktan sonra 36 adet Wistar erkek sıçan 
rastgele 6 gruba ayrıldı. Epileptiform aktivite 500 IU 
Penisilin-G’ nin kortekse (intrakortikal) 2.5 mikrolitre 
hacimde Hamilton mikroenjektör ile verilmesiyle 
oluşturuldu. Kontrol grubuna tadalafilin çözücüsü fizyolojik 
salin verildi. Penisilin enjeksiyonundan 30 dk sonra, 2.5, 5, 
10, 25 ve 50 mg/kg dozlarında tadalafil intraperitoneal 
olarak uygulandı. İlaç enjeksiyonundan sonra 180 dakika 
boyunca spike aktiviteleri kaydedildi ve kontrol grubuyla 
istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Normal dağılıma uyduğu 
tespit edilen verilere Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 
sonrasında Post-Hoc Tukey testleri uygulandı.  

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında çalıştığımız 
dozlarda tadalafil, spike frekansında ve amplitüdünde 
anlamlı bir değişiklik oluşturmadı (p>0,05).  

Sonuç: Yapılan çalışmalar, 10 ve 20 mg/kg uygulanan 
tadalafilin pentilentetrazol ile oluşturulan jeneralize nöbetleri 
arttırdığını göstermektedir. Çalışmamızda, tadalafil spike 
frekans ve amplitüdünde anlamlı bir değişiklik oluşturmadı. 
Deneysel modelin farklılığının bu etkiye neden olduğunu 
düşünmekteyiz. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında 
kronik uygulanan tadalafilin penisilinle oluşturulan 
epileptiform aktiviteye etkisi araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tadalafil, Epilepsi, Penisilin, Sıçan 
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5-Hydroxytryptophanın Penisilinle Oluşturulan 
Epileptiform Aktiviteye Etkisi ve Bu Etkide 5-HT1A 
Serotonin Reseptörünün Rolü 

Hülya Hökelek1, Süleyman Emre Kocacan2, Mustafa 
Ayyıldız2, Erdal Ağar2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Sinirbilim Anabilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Samsun 

Giriş ve Amaç: 5-Hidroksi triptofan (5-HTP) bir serotonin 
öncülüdür. Vilazodon, bir 5-HT1A reseptör agonistidir ve 
antidepresan olarak kullanılmaktadır. NAN-190 ise, seçici 
bir 5-HT1A reseptör antagonistidir. Çalışmamızın amacı, 5-
HTP’nin penisilinle oluşturulan epileptiform aktiviteye etkisi 
ve bu etkide 5-HT1A serotonin reseptörünün rolünü 
araştırmaktır.  

Yöntemler: Çalışmamızda 30 adet erkek Wistar albino sıçan 
kullanıldı. Sıçanlar 5 gruba ayrıldı (n:6): I- Penisilin grubu 
(Kontrol); II-5-HTP (50 mg/kg, intraperitoneal (i.p)) grubu; 
III- 5-HTP (50 mg/kg, i.p) + vilazodon (10 mg/kg, i.p) 
grubu; IV- 5-HTP (50 mg/kg, i.p) + NAN-190 (5 mg/kg, i.p) 
grubu; V- 5-HTP (50 mg/kg, i.p) + NAN-190 (5 mg/kg, i.p) 
+ vilazodon (10 mg/kg, i.p) grubu. Epileptiform aktivite 500 
IU Penisilin-G’ nin kortekse (intrakortikal) 2.5 mikrolitre 
hacimde, Hamilton mikroenjektör ile verilmesiyle 
oluşturuldu. Penisilin enjeksiyonundan 30 dk sonra, ilaçlar 
verildi. Bu çalışma Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 
(OMU HADYEK) tarafından onaylandı ve OMÜ Proje 
Yönetim Ofisi tarafından desteklendi (PYO.TIP. 
1904.17.018). İstatistiksel analizde Tek-yönlü varyans 
analizi ve Post Hoc Tukey testleri kullanıldı. 

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 5-HTP (50 
mg/kg), deney boyunca spike frekansını anlamlı olarak 
azalttı (p<0.05). 5-HTP ve NAN-190 birlikte 
uygulandığında, spike frekansı 30.-70. ve 90.–180. dakikalar 
arasında anlamlı olarak azaldı (p<0.05). 5-HTP ve vilazodon 
birlikte uygulandığında, deney boyunca spike frekansı 
anlamlı olarak azaldı (p<0.05). 5-HTP, vilazodon ve NAN-
190 grubu üçü birlikte uygulandığında deneklerin tamamı 
yaşamını yitirdi. Amplitüd değerleri açısından gruplar 
arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).  

Sonuç: 5-HTP, penisilin ile oluşturulan epileptiform aktivite 
üzerine antikonvulsan etki göstermiştir. Vilazodon, 5-
HTP’nin antikonvulsan etkisini artırmış; NAN-190 ise 
azaltmıştır. 5-HTP, vilazodon ve NAN-190’ın etkileşim 
mekanizmasını açıklayabilmek için daha ileri çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Vilazodon, Epilepsi, Penisilin, Sıçan, 
NAN-190 

 

 

PS106 

Deneysel Hipertiroidi Oluşturulan Sıçanlarda Melatonin 
Uygulamasının Torasik Aortun Vasomotor Aktiviteleri 
Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 

Hilal Üstündağ1, Mustafa Gül2 
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Artvin, Türkiye 
2Atatürk üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Erzurum, 
Türkiye 

Giriş ve Amaç: Hipertiroidizm, birçok etiyolojisi, bulguları 
ve potansiyel tedavileri olan yaygın bir endokrin 
bozukluktur. Pineal bezin başlıca hormonu olan melatoninin 
(MEL) birçok nörobiyolojik etkileri mevcuttur. Bununla 
birlikte, MEL’in damar dokuları üzerine etkileri halen 
belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, MEL’in hipertroidili rat 
izole torasik aortu üzerine etkisini ve kontraktil ajanlara 
[potasyum klorür (KCl) ve fenilefrine (FE)] karşı vasküler 
reaktivitesindeki rolünü araştırmaktır. 

Yöntemler: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Deney 
Hayvanları Etik Kurulu tarafından onaylandı. 34 adet 
Wistar-Albino cinsi erkek sıçan dört gruba ayrıldı: Kontrol, 
hipertiroidi, melatonin ve hipertiroidi+melatonin. 
Hipertiroidizm, 2 hafta 0.3 mg/kg/gün dozunda L-tiroksinin 
intraperitoneal (i.p) uygulanması ile oluşturuldu. In vivo 
MEL uygulaması i.p yol ile 3mg/kg/gün olarak ve in vitro 
MEL uygulaması 10-4-10-10 M dozunda banyo ortamında 
kullanıldı. İzole organ banyo ortamına FE ve KCl kontraktil 
ajanları bir protokol çerçevesinde uygulanarak torasik aort 
düz kas halkalarının doz-cevap eğrileri elde edildi. Veriler, 
One Way ANOVA’da Tukey testi kullanılarak istatistiksel 
olarak analiz edildi (p <0.05). 

Bulgular: FE ile indüklenenen izole torasik aort düz kas 
halkalarından elde edilen yanıtlar değerlendirildiğinde, 
sonuçlarımız, kontrol grubundaki sıçanlara kıyasla 
hipertiroidi grubundan alınan aort halkalarının kontraktil 
yanıtlarının anlamlı oranda azaldığını (p<0.05), in vivo 
melatonin uygulaması yapılan grupta ise kontraksiyon 
yanıtlarında hipertiroidi grubuna kıyasla daha az oranda 
azalma görüldü. KCl ile indüklenen kontraksiyon yanıtları; 
melatonin grubunda, diğer tüm gruplara kıyasla artış 
gösterirken, kontrol grubuna kıyasla hipertiroidi ve 
hipertiroidi+melatonin grubu kontraksiyon yanıtlarında 
azalma tespit edildi. Hipertiroidi grubundaki kontraksiyon 
yanıtındaki azalma, melatonin+hipertiroidi grubuna kıyasla 
anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.05). 

Sonuç: FE ve KCl tarafından indüklenen kasılmalar, L-
Tiroksin ile oluşturulan hipertiroidizimli sıçanlardan izole 
edilen torasik aort halkalarında önemli ölçüde azaldı. İn vivo 
ve in vitro melatonin uygulaması ise hipertiroidizmin 
azalttığı kontraksiyon yanıtlarını kısmen artırdı. 
Sonuçlarımız melatoninin hipertiroidizmin oluşturduğu 
vasküler dirençteki azalmayı önlediğini göstermektedir. Bu 
çalışma, 2017/6152 BAP proje numarası ile Atatürk 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 
desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hipertiroidizm, 
Melatonin, Rat Aorta, Vasküler Reaktivite. 
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İnsan Saçında Kortizol Ölçümünün Optimizasyonu 

Tuğçe Atçalı1, Cihat Uçar2, Sedat Yıldız3 
1Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı,Bingöl 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Adıyaman 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 

Giriş ve Amaç: Kortizol, stres reaktivitesine karşı 
hipotalamo pituitier adrenal eksenin son ürünü olarak 
salgılanır. Kortizolün saçtaki ölçümü; saç büyüdükçe saçta 
biriktiği için geriye dönük kortizol salınımını temsil eder. Bu 
çalışmanın amacı saçta kortizol ölçümünü optimize etmektir. 

Yöntemler: Bu amaçla, 20 erkek bireye ait toplu saç 
örneğine izopropanol ile ön yıkama yapıldı ya da yapılmadı. 
Sonrasında, örnekler bir makasla küçük parçalara kesildi ya 
da sıvı azot yardımıyla ezildi. Hazırlanan örnekler, sıcaklık 
(16 saat 52 C), ultrason (2 saat), ya da ultrason (2 saat)+ 
sıcaklık (16 saat 52 C) uygulanarak metanolle ekstrakte 
edildi. Örnekler dublike hazırlandı ve kortizol ölçümü 
ELISA ile analiz edildi (n=480). Veriler normal 
dağılmadığından, verileri analiz etmek için Kruskal-Wallis 
testi kullanıldı. Veriler, median (min-max) olarak sunuldu ve 
0.05 den küçük p değeri önemli olarak kabul edildi. 

Bulgular: Yapılan analizler, yıkama ve yıkamama 
prosedürleri arasında fark olmadığını gösterdi (sırasıyla 19.5 
vs. 20.6 pg/mg; P=0.247). Saçı küçük parçalar halinde 
kesme durumunda, kortizol seviyesi nispeten düşük 
belirlenmiştir (sırasıyla 17.4 vs.22.0 pg/mg, P=0.002). 
Sıcaklık, ultrason ya da ultrason+ sıcaklık arasında fark 
belirlenmedi (sırasıyla 20.2, 19.7, 19.6 pg/mg, P=0.971). 

Sonuç: Saç kortizol ölçümünün geçerliliği başarılı şekilde 
yapıldı ve bu amaçla söz konusu metotlardan herhangi 
birinin kullanılabileceği belirlendi. Her ne kadar sıvı azot 
yardımıyla saçın havanda dövülmesi daha yüksek kortizol 
düzeyine yol açsa da; saç kortizol düzeyi çok geniş bir 
dağılım gösterdiği için, bu durum küçük bir farklılık olarak 
kabul edildi. Metot geriye dönük olarak kronik stres 
düzeyini ölçmeye yarayan bir yöntem olarak kullanılabilir.  

İnönü Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Birimi tarafından 
desteklenmiştir (BAP, TDK-2017-812), Malatya 

Anahtar Kelimeler: İnsan Saç Kortizolü, Metot 
Optimizasyonu, Hipotalamo-Pituitier-Adrenal Eksen, 

 

 

 

 

PS108 

Obez Erkek Bireylerde D Vitamini ile Bazal Metabolik 
Hız, Vücut Kompozisyonu ve Lipid Profili Arasındaki 
İlişki 

Hilal Adil1, Burcu Çaykara1, Güler Öztürk1, Hacer Hicran 
Mutlu2, Mehmet Sargın2 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite 
sınıflamasında kullanılan vücut kitle indeksine (VKİ) göre; 
30-34,99 kg/m2 1. derece obez, 35-39,99 kg/m2 2.derece 
obez ve ≥ 40 kg/m2 3. derece obez olarak tanımlanmaktadır. 
Çalışmamızda obez erkek bireylerde D vitamini, bazal 
metabolik hız, vücut kompozisyonu ve lipid profili 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.  

Yöntemler: Retrospektif çalışmamıza İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Obezite Polikliniği’ne başvuran 234 obez erkek birey dâhil 
edildi (Etik Kurul No: 2019/0211). Obez erkeklerin vücut 
kompozisyon analizleri biyoelektriksel impedans analizatörü 
(TANITA-48M) ile ölçülürken, kan parametreleri 
biyokimyasal tetkiklerle belirlendi. Shapiro-Wilk, 
Spearman’s rho ve Pearson korelasyon testleri veri analizi 
için kullanıldı ve p <0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 

Bulgular: Obezite sınıflandırmasına göre 97 erkek (%41,45) 
1. derece obez, 79 erkek (%33,76) 2. derece obez ve 58 
erkek (%24,79) ise 3. derece obez olarak belirlendi. Obez 
erkeklerin yaş ortalaması 46,24±12,2 bulundu. Ortalama D 
vitamini değerleri 18,46±15,18 bulunurken; normal D 
vitamini değerlerine sahip obez erkek sayısı 19 (%8,1), eksik 
ya da yetersiz D vitamini seviyelerine sahip obez erkeklerin 
sayısı 214 (%91,45) olarak bulundu. Sadece 1 (%0,42) obez 
erkekte D vitamini intoksikasyonu saptandı. Normal D 
vitamini değerlerine sahip obez erkeklerde total kolesterol 
ile D vitamini seviyeleri arasında negatif korelasyon 
belirlendi. 2. derece obez erkeklerde yüksek yoğunluklu 
lipoprotein ile D vitamini seviyelerinin pozitif yönde korele 
olduğu bulundu. 3. derece morbid obez erkeklerde vücut 
kitle indeksi ve yağ yüzdesi arttıkça D vitaminin düştüğü 
belirlendi (p˂0,05). 

Sonuç: Obez erkeklerde D vitamini eksikliği prevalansının 
çok yüksek bulunması nedeniyle D vitamini takviyesi 
önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Obez Erkekler, Vitamin D, Lipid 
Profili, Vücut Kompozisyonu 
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Deneysel Obezite Modeli Oluşturulan Sıçanlara 
İntraserebroventriküler MOTS-c İnfüzyonu Periferal 
Uncoupling Proteinleri Artırır 

Suat Tekin1, Ebru Etem Önalan2, Süleyman Sandal1 
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim 
Dalı, Elazığ 

Giriş ve Amaç: Obezite alınan enerjinin harcanan enerjiden 
fazla olması sonucu vücut yağ kitlesinin artışına bağlı 
genetik ve çevresel etkileşime dayanan kronik bir hastalıktır. 
Mitokondriyal türevli peptit (MOTS-c) 2015 yılında 
keşfedilen bir peptittir. Yapılan çalışmalarda MOTS-c’nin 
obeziteyi azaltırken hücre metabolizmasında aktif bir rol 
oynadığı gösterilmiştir. Mitokondrinin iç membranından 
sentezlenen uncoupling protein (UCP) mitokondriyal 
membranın fonksiyonunda ve hücresel enerji 
düzenlenmesinde rol oynar. Bu çalışma deneysel obezite 
modeli oluşturulan sıçanlara icv MOTS-c infüzyonunun 
periferal UCP’ler üzerine etkilerini araştırmak amacıyla 
yapılmıştır. 

Yöntemler: Çalışmada 40 adet Wistar-Albino cinsi erkek 
sıçan kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı (n=10). 21 günlük 
sıçanlar 12 hafta süresince yüksek yağ içerikli diyet yemi 
(Research Diet) ile beslendiler. Oluşturulan obezite modeli 
Lee indeksi puanlaması ile doğrulandı. Daha sonra kontrol 
grubu dışındaki sıçanlar anesteziye alınarak lateral 
ventrikülerine yerleştirilen beyin infüzyon kitlerine, ozmotik 
mini pompalar bağlandı. Sham grubuna 5µl/saat hacminde 
yBOS, uygulama gruplarına ise 5µl/saat hacminde 10 ve 100 
µM MOTS-c infüzyonu 14 gün süresince gerçekleştirildi. 
15. gün sıçanlar dekapite edilerek kas, beyaz ve kahverengi 
yağ dokusu örnekleri toplandı. Kas dokudan UCP3, beyaz ve 
kahverengi yağ dokularından UCP1 mRNA seviyeleri RT-
PCR yöntemi kullanılarak belirlendi. 

Bulgular: MOTS-c infüzyonunun sıçanların beyaz ve 
kahverengi yağ dokusundaki UCP1 mRNA seviyesi ile kas 
dokuda UCP3 mRNA seviyelerini artırdığı belirlendi 
(p<0.05).  

Sonuç: Çalışma sonuçları MOTS-c’nin UCP’ler üzerinden 
enerji metabolizmasında önemli fizyolojik roller 
üstlenebileceğini göstermektedir. MOTS-c’nin UCP 
aktivitesini artırırken üstlendiği rolleri hangi mekanizmalar 
üzerinden nasıl gerçekleştirdiği daha kapsamlı çalışmalar ile 
araştırılmalıdır. 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 116S744 no’lu proje ile 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: MOTS-c, UCP1, UCP3, Obezite, 
İnfüzyon 
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Sistemik Adropin Uygulamasının Diyabetik Sıçan 
Karaciğer Dokusunda Oksidadif Stres Üzerine Etkisi 

Duygu Tozcu1, Çiğdem Özer2, Fathıa Hussien Mohamed 
Mohamed2, Hulusi Yeşil2 
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 

Giriş ve Amaç: Adropin peptid yapıda bir moleküdür. 2008 
yılında Kumar ve ark. tarafından çeşitli doku tipleri üzerinde 
güçlü metabolik etkiler ortaya çıkaran bir etken olarak 
tanımlanmıştır. Hormon işlevi gören bu peptid, beyin ve 
karaciğerde eksprese edilen Energy Homeostasis Associated 
Gene (ENHO) tarafından kodlanmaktadır. Çalışmamızda; 
glikoz intoleransını ve insulin direnci üzerine pozitif 
etkilerinin olduğu bilinen Adropinin, diyabetik sıçanların 
karaciğer dokusunda oksidan antioksidan düzeyleri üzerine 
etkilerini araştırmayı amaçladık. 

Yöntemler: Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurul İzni alınarak gerçekleştirilen çalışmada 28 adet 
erişkin, erkek Wistar albino sıçan 4 gruba ayrıldı. Diyabet, 
intraperitoneal tek doz Streptozosin (STZ-65 mg/kg 0,1 M 
sitrat tampon içinde) ile yapıldı. Kontrol gruplarına tek doz 
sitrat tamponu uygulandı. STZ uygulamasından 72 saat 
sonra kan şekeri 250 mg/dl olanlar diyabet kabul edildi. STZ 
uygulamasından 10 hafta sonra adropin 450 nmol/kg/gün 
dozda günde 2 defa intraperitoneal olarak 10 gün boyunca 
uygulandı. Süre sonunda sıçanlar 45 mg/kg ketamin 5 mg/kg 
ksilazin anestezisi altında kalplerinden kan alınarak feda 
edildiler. Karaciğer dokusunda oksidan 
(Malondialdehit/MDA) ve TAS-TOS düzeyleri bakıldı. 
Sonuçlar Kruskal Wallis ve Tukey testleriyle karşılaştırıldı, 
p<0.05 değerleri anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: TOS diyabet grubunda artarken (p<0.05), 
Adropin uygulaması bir miktar azalmaya neden oldu ancak 
bu değişiklikler anlamlı değildi. TAS ise diyabet grubunda 
anlamlı olarak azalırken (p<0.05), Adropin uygulanan 
diyabetik sıçanlarda anlamlı olarak artış gösterdi (p<0.05). 
Lipid peroksidasyonun göstergesi olan MDA, kontrole göre 
diyabet grubunda olarak anlamlı olarak artarken (p<0.05), 
Adropin yükselen MDA düzeylerinde belirgin bir değişiklik 
oluşturmadı.  

Sonuç: Bulgularımız, sistemik uygulanan adropinin 
karaciğer dokusunda diyabete bağlı azalan antioksidan 
düzeyinde anlamlı bir artış yaptığı, ancak diyabetle artan 
oksidan stres üzerinde belirgin bir değişiklik yapmadığını 
göstermektedir. Farklı uygulama süresi ve doz çalışmaları ile 
farklı parametrelerin değerlendirilmesi literatüre destek 
sağlayacaktır görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Adropin, Karaciğer, Diyabet, Oksidatif 
Stres 
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Yaşlı Sıçanlarda Ilımlı Yüzme Egzersizinin Metabolik 
Etkisi 

Ülker Tunca1, Mustafa Saygın1, Özlem Özmen2, Nurhan 
Gümral1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Isparta 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, 
Patoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Yaşlanma ile metabolik değişimlere karşı 
egzersizin karaciğer, kas ve yağ dokusu üzerinde nasıl bir 
değişim gösterdiği çok araştırılan bir konudur. Düzenli orta 
şiddetli yüzme egzersiz uygulaması sonrası yaşlanma 
sürecindeki sıçanlarda karaciğer, kas ve yağ dokusundaki 
metabolik değişimler araştırıldı.  

Yöntemler: Çalışmada 32 adet erkek Sprague-Dawley (350-
500 gr) 11-12 aylık ve 15-16 aylık yaşlı sıçanlar kullanıldı. 
Çalışma dört gruptan ve her grupta rastgele 8’er adet sıçan 
olacak şekilde; Kontrol (K-1/11-12 aylık), Egzersiz (E1/11-
12 aylık), Kontrol (K2/15-16 aylık), Egzersiz (E2/15-16 
aylık) olmak üzere ayrıldı. 30 dk/gün, 5 gün/hafta 
yoğunluğunda eğitim periyodu 8 hafta sürecek tarzda orta 
dereceli yüzme egzersizi uygulandı.  

Bulgular: Histopatolojik olarak gruplar arasında belirgin bir 
fark gözlemlenmedi (p>0,05). İmmünohistokimyasal olarak 
değerlendirmede; Hif-1, TNF-alfa, iNOS ve Caspaz-3 
ekspresyonları karaciğer, kas ve yağ dokusunda K1 ve K2 
gruplarında ekspresyonda artışı; E1 ve E2 gruplarında 
ekspresyonda azalışı istatistiksel olarak anlamlı bulundu 
(p=0,001).  

Sonuç: Aerobik etkinliği olan yüzme egzersizin hipoksik 
durumdan koruduğu, metabolik organlarda apoptotik yolağı 
kapatıp, yaşlanma ile oluşan oksidatif stres ve enflamasyona 
karşı koruyucu etkisi olabileceği ortaya konuldu. 

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, Kas, Yağ Metabolizması, 
Yüzme Egzersizi 
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Tip 2 Diyabetes Mellitus’ lu Hastalarda HbA1c Düzeyi 
ile 25 Hidroksivitamin D ve B12 Vitamini Arasındaki 
İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Arzu Şahin1, Cevdet Duran2 
1Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Uşak 
2Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Uşak 

Giriş ve Amaç: Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) erken 
evrede başlayan insülin rezistansı yanısıra pankreatik β-
hücre disfonksiyonunun da patogenezinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Tüm yaş gruplarında görülen, dünyada 
prevalansı hızla artan ve önemli kronik komplikasyonları da 
olan bir hastalıktır. Kobalamin (B12) desteği vücutta 
homosistein düzeyini düşürür. Tip 2 DM’lerde homosistein 
düzeyi normal kişilerden yüksektir. Hiperhomosisteinemi, 
kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Bu 
çalışmanın amacı; Tip 2 DM’li hastalarda HbA1c düzeyleri 
ile 25-hidroksivitamin D, açlık glukoz değeri ve B12 
vitamini arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. 

Yöntemler: Retrospektif olarak gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışmada, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği’ne başvurmuş 
Tip 2 DM tanısı almış 155 (116 kadın, 39 erkek) hastanın, 
HbA1c, açlık kan glukozu, 25-Hidroksivitamin D ve B12 
vitamini ölçümlerinin verileri kullanıldı. Spearman 
korelasyon analizi ile verilerin istatistiksel analizi yapıldı. 

Bulgular: Hastaların % 74.8’i kadın, % 25.16’sı ise erkek 
hastalardan oluşmaktadır. Hastaların yaş ortalaması; 
56±10.19 yıl ve vücut kitle indeksi (VKİ) 32.12±4.86 kg/m2 
olarak belirlendi. Normal değer aralıkları ile kıyas 
yapıldığında; HbA1c değeri % 7.02±6.65, açlık kan glukozu 
değeri 155.29 ±133 mg/dL, 25-Hidroksivitamin D değeri 
16.09±13.39 ng/mL ve B12 vitamininin ortalama değeri 
413.24±356 ng/l olarak belirlendi. Korelasyon analizleri 
sonucunda; 25-Hidroksivitamin D ile B12 vitamini arasında 
zayıf ama anlamlı pozitif bir ilişki tespit edildi (P<0.05) 
(r=0.242). Ayrıca, açlık kan glukozu ile VKİ değerleri 
arasında yine zayıf ama anlamlı pozitif bir ilişki tespit edildi 
(P<0.05) (r=0.162). 

Sonuç: Çalışmamızda, Tip 2 DM’li hastalarda HbA1c 
düzeyleri ile açlık kan glukozu değeri, 25-hidroksivitamin D 
ve B12 vitamini arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
çıktı. Bu sonucun; Tip 2 DM’li hastaların takibi ve 
hiperhomosisteinemi gibi ileri dönem risk oluşturan 
hastalıklara karşı önlemlerin alınması açısından önemli bir 
klinik veri olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 DM, 25- Hidroksivitamin D, B12 
Vitamini. 
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Perinatal ve Erişkin Dönemde Maruz Kalınan Yüksek 
Yağlı Diyetin Otonomik Çıkışa Etkisi 

Onur Bayramoğlu, Mehmet Bülbül 
Akdeniz Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya 

Giriş ve Amaç: Perinatal ve erişkin dönemde maruz kalınan 
yüksek yağlı diyetin (HFD) otonomik devrelerde nöroplastik 
değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, 
perinatal ve erişkin dönemde HFD’ye maruz kalan sıçanların 
otonomik çıkışlarındaki değişikliklerin araştırılması 
amacıyla tasarlanmıştır. 

Yöntemler: 10 haftalık Wistar türü erkek sıçanlar, gebeliğin 
14.gününden postnatal 21. güne kadar HFD ile beslenen 
gebelerden doğan erkek sıçanlar (Perinatal HFD, PHFD) ve 
4 haftalık iken HFD yemi ile beslenmeye başlamış erkek 
sıçanlar (Erişkin HFD, EHFD) olarak iki gruba ayrılmıştır. 
10 haftalık yaşa geldiklerinde, anestezi altındaki (ketamin 60 
mg/kg; ksilazin 6 mg/kg, ip) sıçanlardan bazal 
elektrokardiyografi (EKG) kayıtları alınarak kalp hızı 
değişkenliği (HRV) analiz edilmiş, feda edilen sıçanların 
epididimal yağ ağırlıkları kaydedilmiştir. Veriler Kruskal 
Wallis’i takiben Mann Whitney-U testi ile 
değerlendirilmiştir. Deneysel protokoller Akdeniz 
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca 
onaylanmıştır (2017.09.005). 

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, PHFD 
grubunda daha belirgin olmak üzere, EHFD ve PHFD 
grubunda, yüksek frekans (HF) komponenti düşük; düşük 
frekans (LF) komponenti ve sempato-vagal dengenin 
belirteci LF:HF oranı yüksek tespit edilmiştir. Kontrol 
grubuyla kıyaslandığında, hayvanların gram ağırlıkları 
başına düşen epididimal yağ ağırlıkları, EHFD grubunda 
daha belirgin olmak üzere PHFD ve EHFD grubunda yüksek 
bulunmuştur.  

Sonuç: Bu bulgular, perinatal dönemde maruz kalınan 
HFD’nin, fenotipik değişikliklerden çok otonomik 
sinyalizasyon üzerine kalıcı etkilere yol açtığını; erişkin 
dönemde maruz kalınan HFD’nin ise, otonomik 
sinyalizasyondan çok fenotip üzerine etki ettiğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kalp Hızı Değişkenliği, Sempatik 
Tonus, Visseral Yağ, Yüksek Yağlı Diyet. 
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Ghrelin’in Septik Sıçanların Beyin Dokusunda Enerji 
Metabolizmasına Etkisi 

Hatice Yorulmaz1, Gülten Ateş Uluçay2, Elif Özkök3, 
Abdullah Aksu4, Nuray Balkıs4, Şule Tamer5 
1Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Okulu, Fizyoloji AD, 
İstanbul 
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma 
Enstitüsü, Sinirbilim AD, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, Denizbilimleri ve İşletmeciliği 
Enstitüsü, Kimyasal Oşinografi AD, İstanbul 
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, 
İstanbul 

Giriş ve Amaç: Organizmanın inflamasyona verdiği artmış 
ve düzensiz yanıt olarak tanımlanan sepsis ve gelişen çoklu 
organ yetmezliği, mortalite ve morbidite oranı en yüksek 
patolojik durumlardan biri olarak bildirilmiştir. Sepsise bağlı 
gelişen ensefalopati sepsiste yüksek insidans göstermekte ve 
hastaların en çok yoğun bakıma alınma sebepleri arasında 
yer almaktadır. Lipopolisakkarid (LPS) gram-negatif 
bakterilerin hücre duvarından elde edilen glikolipid yapıda 
bir moleküldür. LPS ile yapılan çalışmalarda, sepsisin 
uyarılması sonucu beyinde kanlanmanın bozulduğu ve 
mitokondriyal aktivitenin azaldığı, bu durumun 
mitokondriyal disfonksiyona ve buna bağlı gelişen enerji 
dengesizliğine neden olabileceği bildirilmiştir. 
Çalışmamızda, büyüme hormonu endojen ligandı olarak 
bilinen, antioksidan peptid Ghrelin’in LPS ile sepsis 
oluşturulmuş sıçanların beyin dokusunda enerji 
metabolizması üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık. 

Yöntemler: Çalışmamızda, erişkin Wistar albino erkek 
sıçanlar (Etik kurul no: 2013/123); kontrol (n=8), LPS (5 
mg/kg i.v., 12 saat sonra 5 mg/kg i.p.) (n=10), Ghrelin (10 
nmol/kg i.v.) (n=10), LPS+Ghrelin (n=10) olmak üzere 4 
gruba ayrıldı. İlk enjeksiyondan 24 saat sonra anestezi 
altında dekapite edilip beyin dokuları alınarak, asit ortamda 
homojenize edildi. Homojenatlardan yüksek performanslı 
likid kromotografisi yöntemi (HPLC) ile, AMP, ADP, ATP, 
Kreatin, Kreatin fosfat düzeyleri ölçüldü. İstatistiksel analiz 
tek yönlü varyans analizi ile ikili grupların karşılaştırılması 
için ise Tukey testi ile yapıldı. 

Bulgular: LPS grubunda AMP, ATP, Kreatin, Kreatin fosfat 
düzeyleri (sırasıyla, P<0,01; P<0,01; P<0,05; P<0,01) diğer 
deney gruplarına göre anlamlı derecede düşük, ADP 
düzeyleri ise anlamlı derece yüksek (P<0,01) bulundu. Diğer 
deney grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadı (P>0,05).  

Sonuç: Sonuç olarak, ekzojen olarak uygulanan Ghrelin’in 
LPS ile uyarılan sepsiste bozulan enerji dengesini 
düzenlemede etkili bir ajan olduğu görülmektedir. Ghrelinin 
bu etkisini santral sinir sisteminde lipid ve glukoz 
metabolizmalarını düzenleyerek gerçekleştirdiğini 
düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Ghrelin, LPS, Sepsis, Beyin, Enerji 
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Deneysel Hipertiroidi Oluşturulan Sıçanların Böbrek 
Dokusunda İn Vivo Melatonin Uygulamasının Tiroid 
Hormon Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Esra Şentürk1, Hilal Üstündağ2, Mustafa Gül3, Fikret Çelebi4 
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ağrı 
2Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Artvin, Türkiye 
3Atatürk üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Erzurum, 
Türkiye 
4Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji AD, 
Erzurum, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Böbreklerin normal çalışarak kandaki toksik 
maddeleri filtrelemeleri için belirli bir tiroid hormon seviyesi 
gereklidir, bu nedenle uygun böbrek fonksiyonu tiroid 
aktivitesine ve sağlığa bağlıdır. Bu nedenle çalışmamızda, 
inhibitör etkili nöroendokrin bir hormon olan melatoninin, 
deneysel hipertiroidi oluşturulan sıçanların böbrek 
dokusunda T3, T4 ve TSH düzeyleri üzerine etkisini 
belirlemek amacıyla yapıldı. 
Yöntemler: Çalışmamız, 23 adet Wistar Albino cinsi erkek 
sıçan kullanıldı. Gruplar, kontrol (n=5), hipertiroidi (n=6), 
melatonin (n=6) ve hipertiroidi+melatonin (n=6) olmak 
üzere dört grup olarak ayarlandı. Deneysel hipertirodi 
oluşturulması için 14 gün süre ile L-tiroksin 0.3 mg/kg/gün 
dozunda uygulandı. İn vivo melatonin uyguladığımız 
gruplara ise 14 gün süre ile akşam 21:00 de 3 mg/kg/gün 
melatonin intraperitoneal olarak enjekte edildi. Enjeksiyon 
uygulamaları tamamlanan sıçanların batın bölgeleri açıldı. 
Böbrek dokuları alınarak hormon düzeylerini belirlemek 
amacıyla, Rat (T3, T4, TSH) ELISA kit kullanıldı. 
İstatistiksel analiz SPSS paket programı ile ANOVA testi 
uygulanarak yapıldı ve p<0.05 olan değerler anlamlı olarak 
kabul edildi.  
Bulgular: Çalışmamızda, en düşük T3 seviyesi, melatonin 
uygulanan grupta olduğu belirlendi (p>0.05). Hipertiroidi 
oluşturulan grupta melatonin uygulanan gruba göre T3 
seviyesinde anlamlı bir yükselme olduğu belirlendi (p<0.05). 
T4 seviyesi ise uygulama yapılan tüm gruplarda yükseldiği 
belirlendi. Fakat kontrol grubuna göre hipertiroidi 
oluşturulan grupta istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş 
olduğu tespit edildi (p<0.05). TSH seviyesinin ise 
hipertiroidi oluşturulan gruplarda yükseldiği ve istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.001). 
Sonuç: Bu çalışmada, uygulama yapılan tüm gruplar 
içerisinde T3, T4 ve TSH seviyesinin en düşük olduğu 
grubun melatonin uygulanan grup olduğu belirlendi. 
Hipertiroidi oluşturulan gruplarda bu üç hormon için 
melatonin uygulaması ile seviyelerinin düştüğü belirlendi. 
Yaptığımız çalışmada kontrol grubu ile kıyaslandığı zaman 
hipertiroidili sıçanların böbrek dokularındaki hormon 
düzeylerinin yükseldiği ve melatonin uygulamasının bu 
hormonların seviyelerini düşürdüğü belirlenmiştir.  
Bu çalışma Atatürk Üniversitesi BAP birimi tarafından 
TDK-2017-6152 proje numarası ile desteklendi. A.Ü. Deney 
Hayvanları Bilimsel Etik Kurulu tarafından 17/01/2017 
tarihli 42190979-E.1700019841 sayılı yazısı ile etik onamı 
alındı. 
Anahtar Kelimeler: Böbrek, Hipertiroidi, Melatonin, Tiroid 
Hormonları 
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Fruktoz ile Oluşturulan Metabolik Sendromun Uzaysal 
Öğrenme ve Bellek Testleri Üzerine Etkisi 

Dilek Sayın, Fatih Altıntaş, Vural Küçükatay 
Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Denizli, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Metabolik Sendrom (MetS); insülin 
direnciyle başlayan abdominal obezite, glukoz intoleransı, 
dislipidemi, hipertansiyon gibi sistemik bozuklukların 
birbirine eklendiği ölümcül bir endokrinopatidir. MetS'in, 
bilişsel gerileme ve bellek bozuklukları için bir risk faktörü 
olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, MetS’in sıçanlarda 
uzaysal öğrenme ve bellek üzerine olası etkileri Morris 
Water Maze (MWM) kullanılarak araştırılmıştır.  

Yöntemler: Çalışmada 5 adet kontrol ve 5 adet MetS 
grubunda olmak üzere toplam 10 adet Wistar erkek sıçan 
kullanılmıştır. Çalışma protokolü Pamukkale Üniversitesi 
Hayvan Deneyleri Etik kurulu tarafından onaylanmıştır. 
MetS sıçanların içme suyuna 13 hafta boyunca %20 
oranında fruktoz ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. Kontrol 
grubuna ise bu süre boyunca sadece çeşme suyu verilmiştir. 
MetS teyidi için açlık plazma insülin seviyeleri ticari bir 
ELISA kiti ile ölçülmüştür. MWM ile öğrenme ve bellek 
testleri yapılmıştır. Sıçanların platforma ulaşma süreleri 
(latens) öğrenme performansları için ölçüldükten sonra 1. ve 
5. günde platform kaldırılarak bellek testi yapılmıştır. 
Sıçanların motor fonksiyonlarının teyidi için yüzme hızları 
ölçülmüştür. Sonuçlar ± standart hata olarak verilmiş, 
gruplar arasındaki fark Mann-Whitney U testi ile SPSS paket 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: MetS grubunun plazma insülin seviyeleri kontrole 
göre yüksek bulunmuştur. Deney gruplarının her birinde 
sıçanların öğrenme performansları arasında bir fark olmadığı 
görülmüştür. MetS ve kontrol gruplarının yüzme hızları 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durum her iki 
grup sıçanların motor fonksiyonlarının sağlam olduğunu 
göstermektedir. 1. ve 5. günlerde kazanılan bilginin 
hatırlanması testlerinde iki grup arasında anlamlı bir fark 
saptanamamıştır.  

Sonuç: 13 hafta boyunca içme suyuna %20 fruktoz 
karıştırılarak oluşturulan MetS modelinde, MWM’de yapılan 
öğrenme ve bellek test sonuçlarının kontrole göre anlamlı 
derecede bozulmadığı görülmektedir. Gruplardaki sıçan 
sayılarının azlığı çalışmanın eksikliğidir. Bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar benzer araştırmalar ile uyum göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bellek, Metabolik Sendrom, Uzaysal 
Öğrenme 
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Hipertiroidili Sıçanların Karaciğer Dokularında 
Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Betul Cicek1, Fikret Çelebi2, Mustafa Gül1, Murat Şentürk3, 
Hilal Üstündağ4, Esra Şentürk5 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Erzurum, 
Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji AD, 
Erzurum, Türkiye 
3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ağrı, 
Türkiye 
4Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Artvin, Türkiye 
5Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, 
Ağrı, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Asetilkolinesteraz (AChE), çeşitli 
morfometrik süreçlerde, hücre adezyonunda ve göçünde, 
apaptotik yolaklarda ve tümör baskılanmasında rol oynayan 
önemli bir enzimdir. Aynı zamanda AChE düzeyleri pestisit 
zehirlenmelerinde karaciğer foksiyon testlerinde muhtemel 
bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Karaciğer, tiroid 
hormonlarının transport, depolanma ve metabolizmasında 
önemli role sahiptir. Hipertroidide artan oksijen kullanımının 
neden olduğu hipermetabolik durum karaciğer üzerinde 
indirekt etkilere neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
hipertroidi oluşturulan sıçanların karaciğer dokularında 
AChE enzim aktivitesinin nasıl etkilendiğini araştırmaktır.  

Yöntemler: Bu çalışmada 250-300 gram ağırlığında 14 adet 
erişkin Wistar albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar 
kontrol (K, n:7) ve hipertroidi (H, n:7) olmak üzere iki gruba 
ayrıldı. K grubuna 0.5 cc %0.9 NaCl verilirken H grubuna 
0,3 mg/kg/gün L-tiroksin 14 gün süre ile intraperitoneal 
uygulandı. 15. gün sakrifiye edilen sıçanlardan kan ve 
karaciğer örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde T3, T4 ve 
TSH seviyelerine incelenerek hipertroidi oluşumu 
doğrulandı. Sıçanların karaciğer dokularında AChE enzim 
aktivitesi Ellman spektrofotometrik metodu ile belirlendi. 
İstatistiksel analiz Graphpad programında t-test kulanılarak 
yapıldı. 

Bulgular: 2 farklı deneme grubunda (K ve H) AChE enzimi 
için spesifik aktivite değerleri belirlendi. K grubu için 5,644 
± 0,412 EU/mg protein, H grubu için 4,362 ± 0,387 EU/mg 
protein olarak bulundu. Sonuç olarak H grubunda karaciğer 
AChE enzimi aktivitesi K grubuna göre % 22,71 oranında 
azaldı (p < 0.001). 

Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre hipertroidizm 
karaciğerde fizyolojik süreçlerde önemli rol oynayan AChE 
enzimi aktivitesini azaltmıştır. Bu durum hipertroidide sıçan 
karaciğerinin AChE aktivite düşüşünden dolayı hasarlanma 
ihtimalini artırdığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asetilkolinesteraz, Hipertroidi, 
Karaciğer 

 

PS118 

Yaşlanma Sürecinde Pankreas Dokusunda Oksidatif ve 
Histolojik Değişiklikler 

Saide Muratoğlu1,2, Arzu Keskin Aktan1,4, Özen Saadet 
Akarca Dizakar3, Suna Ömeroğlu3, Gonca Kazime Akbulut1 
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD., Ankara 
2Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Ankara 
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji 
AbD., Ankara 
4Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji AbD, Afyon 

Giriş ve Amaç: Yaşlanma, glukoz intoleransı, obezite ve 
tip-2 diyabet gibi metabolik hastalıklar için çok önemli bir 
risk faktörüdür. Pankreasta yaşlanma ile atrofi, salgılarda 
azalma, insülin direnci ve oksidan stres artar. Daha önceki 
çalışmamızda yaşlı sıçanlara uygulanan Salermidin (SLM), 
çeşitli beyin bölgelerinde oksidan stresi azalttığı izlendi. Bu 
temelde amacımız SLM uygulamasının yaşlanmada 
pankreas dokusunda oksidatif stres düzeyleri ve morfolojik 
yapı üzerindeki etkilerini araştırmaktır.  
Yöntemler: Yaşlı (22 aylık, n=12) ve genç (3 aylık, n=12) 
Wistar albino cinsi sıçanlardan dört grup oluşturularak 
deneysel uygulamalara başlandı. Sıçanlar; 1-Genç Kontrol 
(GK), 2- Genç Salermide (G-SLM: 1mM SLM, 25 μl/100 g, 
ip), 3-Yaşlı Kontrol (YK: Dimetil sülfoksit (DMSO: 100 
μl/bw,ip), 4- Yaşlı Salermide (Y-SLM: 1mM SLM, 25 
μl/100 g, ip) şeklinde oluşturuldu. Pankreas dokusunda 
malondialdehit (MDA),TBARS oluşumu ile, Glutatyon 
(GSH) modifiye Ellman ile, total oksidan seviye (TOS) ve 
total antioksidan seviye (TAS) ticari kitler ile ölçülerek 
oksidatif stres indeksi (OSI) hesaplandı. Histolojik 
değerlendirmeler ile langerhans ada alanı (kesit başına düşen 
langerhans adacık alan yüzdesi) ve ada büyüklüğü mm2 
cinsinden Image J programı ile ölçüldü. İstatistiksel analizde 
ANOVA, LSD ve Pearson r’ si kullanıldı (p<0,05) 
Bulgular: Genç sıçanlarda TAS düzeyi (p=0,013) kontrole 
göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Yaşlanma, MDA ve 
OSI değerini(p=0,031;p=0,000), gençlere göre anlamlı 
olarak artırdı. Langerhans ada büyüklüğü gruplar arasında 
farksız bulunurken; yaşlanma ile adacık alanında anlamlı 
artış gözlendi(p=0,009). Yaşlı SLM, yaşlı kontrole göre 
MDA’yı(p=0,039) anlamlı olarak azaltırken; GSH değerinde 
anlamlı bir değişiklik yaratmadı. Pankreas TAS düzeyi 
GSH(p=0,041) ile; TOS düzeyi ise OSI ve MDA(p=0,000; 
p=0,004) ile pozitif korele bulundu. Pankreas OSI, 
Langerhans ada alanı(p=0,038) ile pozitif korele bulundu. 
Yaşlanma, lokalize mikro ve makroveziküler yağlanma, 
perivasküler infiltrasyon ve adacık hücreleri arasında 
konjesyona ve atrofiye yol açtı. Yaşlı sıçanlara SLM 
uygulaması ile pankreas dokusunda asiner atrofide ve 
lenfositik infiltrasyonda azalma izlendi. 
Sonuç: Yaşlanma ile artan pankreas hasarında SLM 
uygulaması, oksidan stresi, atrofiyi ve inflamasyonu 
azaltmada etkili olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Pankreas, Oksidatif Stres, 
Histolojik Değişiklikler 

 

115 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
PS119 

Sıçanlarda İntraserebroventriküler Salusin-β 
İnfüzyonun GnRH Seviyesi Üzerindeki Etkileri 

İlker Demir, Suat Tekin, Süleyman Sandal 
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 

Giriş ve Amaç: Preprosalusin’den köken alan salusin-β 
(Sal-β), biyoaktif peptit yapılı ve çok fonksiyonlu bir 
hormondur. Bu peptitin hipotalamusta varlığı ile birlikte, 
hipotalamusun oluşturduğu salgılar ile açığa çıkan 
hipotalamik cevaplar neticesinde hipofiz bezini etkilediği de 
bilinmektedir. Bu çalışma Sal-β'nin erkek üreme sistemi 
üzerindeki endokrinolojik etkilerini açıklayabilmek amacıyla 
yapıldı. 

Yöntemler: Çalışmada Wistar Albino cinsi 40 adet erkek 
sıçan kullanıldı. Hayvanlar vücut ağırlıkları birbirine yakın 
olacak şekilde 4 gruba ayrıldı (n=10). Kontrol grubuna 
herhangi bir uygulama yapılmadı. Uygulama gruplarına ise 
intraserebroventriküler (icv) olarak 7 gün boyunca yapay 
beyin omurilik sıvısı (yBOS), 2 ve 20 nmol/kg/240µl/gün 
salusin-β infüzyonu yapıldı. 7 gün sonra hayvanlar dekapite 
edilerek beyin doku (hipotalamus) örnekleri toplandı. 
Toplanan hipotalamus örnekleri kullanılarak RT-PCR 
yöntemi ile grupların GnRH mRNA seviyeleri belirlendi.  

Bulgular: Uygulanan Sal-β’nin her iki konsantrasyonunda 
GnRH mRNA seviyesini arttırdığı görüldü (p<0.05).  

Sonuç: Çalışma sonunda elde edilen veriler, Sal-β'nin 
sıçanlarda GnRH mRNA seviyesinde artışa neden olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuçlar, Sal-β'nin hipotalamus-hipofiz-
testiküler eksen üzerinde önemli roller üstlenebileceğini 
düşündürmektedir. 

Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP (Proje no: TSG-2017-
952) tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Salusin-β, Hipotalamus, GnRH 
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Tip 2 Diyabette Melatonin ve Luzindol Kullanımının 
Böbrek ve Karaciğer Dokularında İnflamatuvar 
Sitokinlere Etkisinin Araştırılması 

Hande Yapışlar1, Ebru Hacıosmanoğlu2, Türkan Sarıoğlu3 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik 
Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Tip 2 diyabet, prevalansı dünyada gittikçe 
artmakta olan kronik metabolik bir hastalıktır. İnflamasyon 
tip 2 diyabette gözlemlenen komplikasyonların temel 
nedenlerinden biridir. Melatonin, sirkadiyen ritme bağlı 
olarak pineal bezden salgılanan, antikanserojen, 
antiapoptotik ve antioksidan etkileri tanımlanmış bir 
hormondur. Aynı zamanda inflamasyonla da 
ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada melatoninin ve seçici 
melatonin reseptör (MT2) antagonisti olan luzindolün tip 2 
diyabette oluşan inflamasyona etkileri araştırılmıştır. 

Yöntemler: 2,5 aylık erkek Sprague Dawley sıçanlar her bir 
grupta 10 sıçan olmak üzere 4 deney grubuna ayrılmışlardır: 
Kontrol grubu; tip 2 diyabetli grup; Melatonin (500 µg/gün) 
uygulanan tip 2 diyabetli grup; Luzindol (0.25 g/kg) ve 
Melatonin (500 µg/gün) uygulanan tip 2 diyabetli grup. Tip 
2 diyabet Nikotinamid (NA 100mg/kg) ve Streptozotosin 
(STZ 50 mg/kg) ile indüklenmiştir. Kimyasalların tamamı 
intraperitoneal olarak uygulanmıştır.6 hafta sonra böbrek ve 
karaciğer dokuları alınarak sıçanlar sakrifiye edilmişlerdir. 

Bulgular: Deneklerin karaciğer ve böbrek IL-1beta, TNF-
alfa, IL-6 ve NFkB sitokin protein düzeyleri Western Blot ve 
İmmunohistokimya yöntemleri ile tayin edilmiştir. Tip 2 
diyabetli grupların hepsinde sitokin düzeyleri kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak artmış bulunmuştur (p<0.05). 
Melatonin uygulanan diyabetli grupta ise, tip 2 diyabetli 
gruba göre anlamlı bir azalma gözlenmiştir (p<0.05). Ancak 
luzindol uygulanan grupta melatonin’in antiinflamatuvar 
etkileri anlamlı olarak azalmıştır(p<0.05).Gruplar arasındaki 
farklılıkların tayininde one way Anova testi kullanılmştır, 
p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmada, melatoninin tip 2 diyabette böbrek ve 
karaciğer dokularında oluşan inflamasyonu önemli ölçüde 
azalttığı, melatoninin MT2 reseptörünün seçici antagonisti 
olan luzindol uygulamasının ise, melatoninin bu 
antiinflamatuvar etkilerini baskıladığı gözlenmiştir. 
Bulgular, melatoninin tip 2 diyabette oluşan inflamasyonu 
azaltmadaki etkisinde MT2 reseptörünün rol 
oynayabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Melatonin, Tip 2 Diyabet, 
İnflamasyon, MT2 Reseptör 
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Tip 2 Diabetes Mellituslu Bireylerde Beden Kütle İndeksi 
ve Bel Boy Oranı Sınıflandırmasına Göre Apelin 
Hormon Düzeyinin Araştırılması 

Duygu Egeli Açık1, Hatice Doğan1, Okan Tutuk1, Murat 
Açık2, Enver Ahmet Demir1, Müge Özsan Yılmaz3, Cemil 
Tümer1 
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Hatay 
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme 
ve Diyeteteik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
3Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Endokrinoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Bir adipokin olan apelinin vücut 
kompozisyonu ve insülin duyarlılığı arasında yakın ilişkisi 
bulunmaktadır. Bu çalışma tip 2 diabetes mellitus (T2DM) 
tanısı alan hastalar ile sağlıklı bireylerde apelin hormonu, 
beden kitle indeksi (BKİ) ve bel boy oranı (BBO) 
sınıflandırması arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını 
göstermek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntemler: Çalışmaya T2DM tanısı almış 47 birey ve 
sağlıklı 48 birey dahil edildi. Bireyler, gönüllü onam 
formunu imzaladıktan sonra bireylerin anamnezi alındı, 
antropometrik ölçümleri ve hormonal tetkikleri yapıldı. 
Alınan kan örneklerinden ELISA yöntemi ile apelin düzeyi 
ölçüldü. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 
(Kruskal-Wallis Testi, Mann-Whitney U testi) paket 
programı kullanıldı.  
 
Bulgular: Çalışmamızda kontrol ve hasta bireylerde BBO 
sınıflandırmasına göre gruplar arasında apelin düzeyleri 
karşılaştırıldığında; kontrol bireyler arasında BBO’ı yüksek 
olan grupta (12,54 ng/L), apelin hormon düzeyinin BBO’ı 
normal (36,65 ng/L) ve hafif yüksek gruba (36,81 ng/L) göre 
daha düşük olduğu saptandı (p<0,05). Hasta bireylerde BBO 
sınıflandırmasına göre gruplar arasında apelin düzeyleri 
benzer olup istatiksel olarak bir anlamlılık saptanmadı 
(p>0,05). Kontrol ve hasta grubunda BBO sınıflandırması 
yüksek olan bireylerin apelin düzeyleri karşılaştırıldığında; 
apelin hormon düzeyinin kontrol grubuna (12,54 ng/L) 
kıyasla hasta grubunda (39,02 ng/L) anlamlı bir artış 
gösterdiği saptandı (p<0,05). Çalışmamızda kontrol ve hasta 
bireylerde BKİ sınıflandırmasına göre gruplar arasında 
apelin hormon düzeyi karşılaştırdığında; apelin düzeyi 
gruplar arasında benzer olup istatistiksel olarak bir 
anlamlılık saptanmadı (p>0,05). Kontrol ve hasta 
gruplarında obez olan bireylerin apelin düzeyleri 
karşılaştırıldığında; apelin düzeyinin hasta grubunda (39,20 
ng/L) kontrol grubundan (12,60 ng/L) istatistiksel olarak 
daha yüksek olduğu ve saptandı (p<0,05). 
 
Sonuç: Çalışma sonucunda elde ettiğimiz verilere göre 
T2DM risk belirleyicisi olan BKİ ve BBO sınıflandırmasına 
göre apelin hormonunun, DM hastalığına yatkınlığı 
aydınlatabilmekte önemli bir belirteç olduğunu 
düşünmekteyiz. Bu çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi 
BAP (Proje no: 2017/16550) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diabetes Mellitus, Apelin, Bel 
Boy Oranı, Beden Kütle İndeksi 

PS122 

Visseral Adipoz İndeksi ve SIRT1 Gen Ekspresyonunun 
Tip 2 Diabetes Mellitus ile İlişkisi 

Duygu Egeli Açık1, Okan Tutuk1, Hatice Doğan1, Murat 
Açık2, Enver Ahmet Demir1, Müge Özsan Yılmaz3, Cemil 
Tümer1 
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Hatay 
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme 
ve Diyeteteik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
3Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Endokrinoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Apelin ve sirtuin-1 geni adipoz doku, 
karaciğer, pankreas ve birçok dokuda lipit ve glikoz 
metabolizmasında etkili olup, metabolizma homeostazının 
düzenlenmesinde önemli rollere sahiptirler. Bu çalışmada 
visseral adipoz indeksi (VAI), sirtuin-1 geni ve apelin 
hormonunun tip 2 diabetes mellitus (T2DM) ile ilişkisini 
saptamayı amaçladık. 
Yöntemler: Kesitsel çalışmaya 95 birey (47 sağlıklı birey, 
48 T2DM tanısı alınmış birey) dahil edildi. Bireylerin VAI 
ve lipid birikim ürünleri (LAP) indeks puanlarını 
belirleyebilmek için ağırlık, boy ve bel çevresi gibi 
antropometrik ölçümleri alındı. Ayrıca HDL-C, trigliserid 
değerleri, apelin hormon düzeyi ve sirtuin-1 gen ekspresyon 
düzeylerinin belirlenebilmesi için katılımcılardan kan 
örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinden ELISA yöntemi 
ile apelin hormon düzeyi ve RT-PCR yöntemi ile sirtuin-1 
gen ekspresyon düzeyleri ölçüldü. Araştırmada elde edilen 
verilerin analizi SPSS v.21 paket programında (Student’s t-
testi, Mann-Whitney U testi) değerlendirildi. 
Bulgular: VAI, hasta grubundaki bireylerde (3,57 ± 3,48) 
kontrol grubundaki bireylere (2,13 ± 1,27) kıyasla daha 
yüksek bulundu (p<0,05). Sirtuin-1 gen ekspresyonu ise 
kontrol grubunda ortalama 1,05 ± 0,45 iken hasta grubunda 
1,1 ± 0,69 olarak saptandı. Hasta grubu kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında sirtuin-1 gen ekspresyonunda istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı bulundu (p>0,05). 
Ayrıca katılımcıların ortalama apelin hormon düzeyleri 
açısından hasta grubu (44,07 ± 24,51 ng/L) kontrol grubu 
(37,12 ± 32,67 ng/L) ile karşılaştırıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptandı (p<0,05). LAP indeksi, 
kontrol grubunda 54,18 ± 31,96 iken hasta grubunda 97,73 ± 
76,9 daha yüksek bulunmuş olup iki grup arasında 
istatistiksel anlamlılık bulundu (p<0,05). Kontrol grubu ve 
hasta grubunda VAI’nin sirtuin-1 geni ve apelin hormonu ile 
bir korelasyon ilişkisi saptanmadı. Ancak hem kontrol 
grubunda (r=0,904, p<0,001) hem hasta grubunda (r=0,912, 
p<0,001) VAI’nın LAP indeksi ile çok güçlü pozitif 
doğrusal korelasyon ilişkisi saptandı.  
Sonuç: Sonuç olarak, VAI ve sirtuin 1 gen ekspresyon 
düzeylerinin T2DM ile ilişkisinin değerlendirilebilmesi için 
daha geniş katılımlı kohort çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
Bu çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi BAP (Proje no: 
2017/16550) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diabetes Mellitus, Visseral 
Adipoz İndeksi, SIRT1, Apelin Hormonu 
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Streptozosin ile İndüklenen Diyabetik Ratlarda Yara 
İyileşmesi Üzerine Borfenilalanin ve Çinko İçeren 
Nanoemülsiyon Formülasyonlarının Etkinliklerinin 
Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi 
Gülşah Gündoğdu1, Köksal Gündoğdu2, Kemal Alp Nalcı3, 
Tuba Demirci4, Afife Büşra Uğur5, Fatma Demirkaya 
Miloğlu6, Ahmet Hacımüftüoğlu3, Meltem Çetin5 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak., Fizyoloji ABD, Türkiye 
2Denizli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji ABD, 
Türkiye 
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 
5Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik 
Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye 
6Atatürk Üniversitesi, Ecz. Fak., Analitik Kimya ABD, 
Türkiye 
Giriş ve Amaç: Diabetes Mellitus (DM), pankreasın insülin 
hormon salınımındaki eksikliği veya yokluğu sonucu oluşan 
kronik bir metabolizma hastalığıdır. İnsanlarda Bor ve çinko 
(Zn) elementlerinin farklı biyolojik süreçlerde yer aldığı 
bilinmekte olup özellikle yara iyileşmesindeki rolleri 
vurgulanmaktadır. Bu çalışmada; streptozosin ile indüklenen 
diyabetik ratlarda yara modelinde borfenil alanin (BFA) 
ve/veya Zn içeren nanoemülsiyon (NE) formülasyonlarının 
yara iyileşme sürecindeki rollerinin histopatolojik olarak 
araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışma, Atatürk 
Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu tarafından 
onaylandı. Sırasıyla BFA (BFA -NE), Zn (Zn-NE) ve BFA 
ile Zn (BFA +Zn-NE) ve boş NE içeren NE formülasyonları 
hazırlandı. Sıçanlarda streptozosin intraperitoneal 
uygulanarak diyabet modeli ve daha sonra dorsal bölgeleri 
traşlanarak eksizyonel yara modeli oluşturuldu ve rastgele 8 
gruba ayrıldı (1.grup: Sağlıklı kontrol, 2.grup: Hastalıklı 
(DM) kontrol, 3.grup: DM+NE, 4.grup: DM+BFA-NE-1 
(10μM BFA'ya eşdeğer), 5.grup: DM+BFA-NE-2 (25μM 
BFA'ya eşdeğer); 6.grup: DM+Zn-NE (50μM Zn'ye 
eşdeğer); 7.grup: DM+Zn+BFA-NE-1; 8.grup: 
DM+BFA+Zn-NE-2 ). Sıçanların yara bölgelerine 14 gün 
boyunca günde 1 kez 100 µL/cm² NE olacak şekilde 
uygulamalar yapıldı. Deney sonunda sıçanlar genel anestezi 
altında dekapitasyon ile sakrifiye edildi ve sıçanların yara 
modelinin bulunduğu doku örnekleri histopatolojik inceleme 
için alındı. Alınan doku örnekleri hematoksilen-eozin ve 
gomori’nin modifiye aldehit fuksin boyaları ile boyandı ve 
ışık mikroskobu altında incelendi. 
Bulgular: 1. grupta yara dermisinde granülasyon, yara 
dudaklarının yakınında kollajen yapımı ve reepitelizasyon; 
2. grupta yara kenarlarında geniş boşluklar ve yoğun 
granülasyon; 3 grupta repitelizasyon oluşumu ve kısmi 
kollajen liflerin yapımı gözlendi. 4., 5., 6., 7. ve 8. gruplarda 
iyileşmenin başlangıç döneminde oluşan granülasyon 
dokusu içinde bol kollajen lif, az elastan ve yara iyileşmesi 
tam olarak izlendi. Özellikle 4. grupta tam reepitelizasyonun 
olduğu ve yara alanının tamamen kapandığı tespit edildi. 
Sonuç: Bu çalışmada BFA’ın tek başına ve/veya Zn ile 
kombine olarak diyabetik yara tedavisinde alternatif bir 
bileşik olabileceği sonucuna varıldı. 
Anahtar Kelimeler: Borfenil Alanin, Çinko, Diabetes 
Mellitus, Yara İyileşmesi 

PS124 

Melatonin Uygulanan Sıçanların Kalp Dokularında 
Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Betul Cicek1, Esra Şentürk2, Mustafa Gül1, Fikret Çelebi3, 
Hilal Üstündağ4, Murat Şentürk5 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Erzurum, 
Türkiye 
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, 
Ağrı, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji AD, 
Erzurum, Türkiye 
4Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Artvin, Türkiye 
5Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ağrı, 
Türkiye 

Giriş ve Amaç: Glutatyon redüktaz (GR), okside glutatyonu 
nikotinamid adenine dinükleotid fosfat kullanarak redükte 
glutatyona dönüştüren bir flavoenzimdir. İnhibitör etkili bir 
nöroendokrin hormon olan melatonin hücrelerin 
yenilenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, uyku ritminin 
ve vücut ısısının düzenlenmesi gibi görevlerde de yer 
almaktadır. Ayrıca lipofilik özelliği ile en güçlü 
antioksidanlardan biridir. Bu çalışmada melatonin uygulanan 
sıçanların kalp dokularında GR enzim aktivite düzeyinin 
belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntemler: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi hayvan 
deneyleri yerel etik kurulu tarafından onaylanmıştır. 14 
yetişkin erkek Wistar albino sıçan (250-300 gram 
ağırlığında) kontrol ve melatonin olmak üzere iki farklı 
gruba ayrıldı. Melatonin uygulanan grupta yer alan sıçanlara 
3 mg/kg/gün melatonin (n:7), kontrol grubunda yer alan 
sıçanlara (n:7) ise %0.9 NaCl intraperitoneal olarak 14 gün 
süre ile saat 21:00’da uygulandı. Enjeksiyon uygulamaları 
sonucunda anestezi altında servikal dislokasyon ile ötenazi 
edilen sıçanların torakal bölgeleri açılarak kalp dokusu 
alındı. Alınan dokular, homojenize edildikten sonra Beutler 
metodu ile deney protokolü hazırlanarak enzim aktivitesi 
spektrofotometrik olarak ölçüldü. Kontrol grubu ile 
melatonin uygulanan sıçanların GR enzim aktivite düzeyleri 
karşılaştırıldı. Elde edilen veriler Students’s t testi ile 
değerlendirildi. Anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak kabul 
edildi. 

Bulgular: Spektrofometrik olarak GR enzim aktivite 
düzeyleri kontrol grubunda 4,842 ± 0,314 EU/ mg protein, 
melatonin uygulanan grupta ise 5,467 ± 0,372 EU/mg 
protein olarak bulundu. Melatonin uygulanan grup ile 
kontrol grubu karşılaştırıldığı zaman enzim aktivie düzeyinin 
% 12,9 oranında artığı ve bu artışın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptandı (p< 0.001).  

Sonuç: Bu çalışmada, güçlü bir antioksidan hormon olan 
melatoninin sıçan kalp GR enzim aktivitesini kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak artırtığı belirlendi. Bu sonuç in 
vivo olarak uygulana melatoninin kalp dokusu antioksidan 
savunma sistemini güçlendirdiğini gösterir. 

Anahtar Kelimeler: Glutatyon Redüktaz, Kalp, Melatonin. 
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Karaciğer İskemi Reperfüzyona Bağlı Bağırsak Doku 
Hasarına Coriandrum Sativumun Etkisi 

Gizem Söyler1, Pelin Toros1, Aysel Kükner1, Filiz Meriçli2, 
Selin Işık3 
1Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
2Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fitoterapi 
Bilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
3Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik 
Kimya Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 

Giriş ve Amaç: Hepatik iskemi reperfüzyon hasarı (IRI) 
sadece karaciğeri etkileyen patofizyolojik bir süreç değil, 
aynı zamanda ince bağırsak gibi çok sayıda doku ve organ 
üzerinde de olumsuz etkiye sahip karmaşık bir süreçtir. 
Karaciğer, bazal metabolizmada kritik bir rol oynar, ince 
bağırsak ve dalak gibi diğer organlarla yakın ilişki 
içerisindedir. Bağırsak ile karaciğer arasındaki bağlantı 
bağırsak-karaciğer eksenini oluşturmaktadır. IRI sonucunda, 
besinlerin bağırsaklardan emilimi bozulur ve karaciğere 
taşıyan portal vende tıkanma ortaya çıkar. Coriandrum 
sativum (CS), beyin ve böbrek iskemi reperfüzyon hasarında 
antienflamatuar ve antioksidan etkiye sahip, Kuzey Kıbrıs'ta 
çok fazla tüketilen bir bitkidir. Bu çalışmanın amacı, 
karaciğer IRI’nin ince bağırsak üzerindeki etkileri ve buna 
Coriandrum sativum'un olası koruyucu etkisinin ışık 
mikroskopik düzeyde incelenmesidir. 

Yöntemler: Deneysel prosedür, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Komitesi (2019/01-57) 
tarafından onaylandı. 450-500 gr ağırlığında, 6-7 aylık 32 
dişi Wistar Albino sıçan kullanıldı. Dört grup; sham, iskemi 
/ reperfüzyon, iskemi / reperfüzyon + Coriandrum sativum 
ve Coriandrum sativum olarak oluşturuldu. Deney sırasında 
60 dakikalık iskemi ve 60 dakikalık reperfüzyon yapıldı. 
Tedavi grubunda, Coriandrum sativum iskemiden 3 gün 
önce başlayacak şekilde her gün ve iskemiden 1 saat önce 
300 mg/kg dozunda gavajla verildi. Reperfüzyon 
periyodunun sonunda, ince bağırsağın duodenum kısmı 
alınarak dokular % 4 paraformaldehit ile tespit edildi. Doku 
örneklerinde villus uzunlukları ve mukoza tabaka kalınlıkları 
ölçüldü. SPSS 17.0 paket programı kullanılarak gruplar arası 
anlamlılık Kruskal Wallis, her grubu karşılaştırmak içinde 
Man Whitney U istatistiksel testleri kullanıldı.  

Bulgular: Histolojik olarak kontrol ve CS grubuyla 
karşılaştırıldığında, IR grubunda belirgin epitel dökülmesi, 
lamina propriada konjesyon, hemoraji ve villusların 
boylarında kısalma gözlendi. Tedavi grubunda ise doku 
hasarının IR grubundan daha az olduğu tespit edildi. IR 
grubuyla karşılaştırıldığında, villus uzunlukları ve mukoza 
tabaka kalınlıklarının tedavi grubunda kontrol grubuna daha 
yakın olduğu saptandı (p <0,05).  
Sonuç: Coriandrum sativumun ince bağırsak hasarına karşı 
koruyucu etkisinin olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler: 
Hepatik İskemi Reperfüzyon Hasarı, İnce Bağırsak, 
Coriandrum Sativum 

PS126 

TNBS ile İndüklenen Kolit Modelinde Dokosaheksaenoik 
Asit (DHA)’nın İnflamatuvar Yanıttaki Rolünün 
Araştırılması 

Leman Arslan1, Sümeyye Çilingir2, Meltem Kolgazi2, Merve 
Açıkel Elmas3, Serap Arbak3, Hande Yapışlar1 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul, Türkiiye 
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Giriş ve Amaç: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH), 
etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve sık görülen kronik bir 
gastrointestinal sistem hastalığıdır. İntestinal bölgede 
inflamasyon ve mukozal hasarla başlayan İBH, bozulmuş 
immün cevapla ilerler. 2,4,6-trinitrobenzensülfonik (TNBS) 
ile indüklenen kolit modeli patolojik semptomlarının çoğunu 
taklit edebilmesi ve tekrarlanabilir olmasıyla öne 
çıkmaktadır. Docosahexaenoic acid (DHA) antiinflamatuvar 
etkili uzun zincirli bir omega 3 (n-3 PUFA) yağ asididir. 
Çalışmanın amacı, intragastrik yolla verilen DHA’nın TNBS 
kolit modelinde inflamasyonu önleyici etkilerinin olup 
olmadığını ve olası etkilerini hangi mekanizmalarla 
gerçekleştirdiğini araştırmaktır.  
 
Yöntemler: Çalışmanın etik kurul kararı Acıbadem Ünv. 
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. Dişi Wistar Albino sıçan kullanılarak 3 grup 
(n=10/grup) oluşturulmuştur. 6 hafta süresince kontrol ve 
kolit grubuna serum fizyolojik, kolit+ DHA grubuna 600 
mg/kg/gün DHA gavaj yolu ile uygulanmıştır. Bu sürenin 
sonunda kolit gruplarına intrarektal verilen TNBS ile 
deneysel kolit modeli oluşturulmuş ve sıçanlar üç gün sonra 
sakrifiye edilmişlerdir. Alınan kolon dokularında 
makroskopik ve mikroskobik değerlendirme yapılmış, 
miyeloperoksidaz (MPO), glutatyon (GSH), malondialdehit 
(MDA), total antioksidan (TAS) ve total oksidan seviyeleri 
(TOS), IL-6, IL-10, NF-kB ve TNF-α düzeyleri ölçülmüştür. 
 
Bulgular: Kolit grubunun makroskopik ve mikroskopik 
hasar skoru, DHA grubundan anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur (p < 0,05). DHA grubunun MPO düzeyi, MDA 
düzeyi ve TNF-α sitokin düzeyleri kolit grubuna göre 
anlamlı olarak azalmıştır (p < 0,05). GSH ve IL-6 düzeyinde 
kolit ve DHA grupları arasında anlamlı bir fark 
görülmemiştir. IL-10 ve NF-kB düzeyinde ise gruplar 
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Gruplar arasındaki 
farklılık SPSS 23 versiyonu kullanılarak tek yönlü gruplar 
arası varyans analiziyle (ANOVA) belirlenmiştir.  
 
Sonuç: Gruplar arasında sitokin düzeyleri açısından anlamlı 
fark bulunmazken, biyokimyasal ve histolojik analizlerde 
DHA'nın bağırsak epiteli üzerinde koruyucu bir etkisinin 
olduğunu görülmüştür. Bu antiinflamatuvar etkisini bağırsak 
epitelini koruyarak gerçekleştirdiği düşünülmektedir. DHA, 
İBH hastaları için ilaç tedavisiyle birlikte tamamlayıcı / 
koruyucu bir seçenek olarak kullanılabilir.Anahtar 
Kelimeler: Deneysel Kolit, TNBS, DHA, İnflamasyon 
 

119 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
PS127 

Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarına Coriandrum 
Sativumun Etkisi 

Aysel Kükner1, Gizem Söyler1, Pelin Toros1, Filiz Meriçli2, 
Sevinç Ege1, Selin Işık3, Oğuzhan Edebul4 
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs 
2Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fitoterapi 
Bölümü, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs 
3Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik 
Kimya Bölümü, Lefkoşa,Kuzey Kıbrıs 
4Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Biyokimya Laboratuarı, Lefkoşa,Kuzey Kıbrıs 

Giriş ve Amaç: Karaciğer iskemi/reperfüzyon (İR) hasarı; 
travma, hepatektomi ve karaciğer transplantasyonu sonrası 
gözlenen, morbitide ve mortaliteyi artıran klinik tablodur. 
Reperfüzyonda Kupffer ve diğer karaciğer hücrelerinden 
salgılanan çeşitli inflamatuar mediatörlerin etkisi ile 
sinüzoidal endotel hücrelerinden dokuya nötrofil geçişi 
olmakta ve doku hasarına yol açmaktadır. İR hasarı 
etkenlerine karşı etkili tedavi yolları aranmaktadır. 
Coriandrum sativumun deneysel oluşturulan beyin, böbrek 
iskemi reperfüzyon hasarlarında etkili olduğu gözlenmiştir. 
Bu çalışmada, antiinflamatuar ve antioksidan etkisi olan 
Kuzey Kıbrıs-Lefkoşa yöresine ait Coriandrum sativumun 
(kişniş-golyandro), karaciğer İR hasarında ortaya çıkan 
değişikliklere ışık ve biyokimyasal düzeyde etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Deney protokolü, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hayvan Bakım ve Kullanım Yerel Etik Kurul’u tarafından 
onaylanan kılavuza göre gerçekleştirildi (2019/01-57). 
Çalışmada 6-7 aylık (450-500gr) toplam 32 adet dişi Wistar 
Albino sıçan kullanıldı. Sham, iskemi/reperfüzyon, 
iskemi/reperfüzyon+Coriandrum sativumun ve Coriandrum 
sativum grupları oluşturuldu. Altmış dakika iskemi, 60 
dakika reperfüzyon yapıldı. Tedavi grubuna iskemi öncesi 3 
gün ve iskemiden 1 saat önce Coriandrum sativumun 300 
mg/kg/gün gavaj ile verildi. Reperfüzyon süresi sonunda 
alınan karaciğer dokuları %4’lük paraformaldehit ile tespit 
edildi. Serumda ALP, ALT ve ALP enzimlerine bakıldı. Işık 
mikroskopik olarak sinüzoidal konjesyon, vakuolizasyon, 
nekroz yönünden skorlama yapıldı. İstatistiksel analiz için 
SPSS 17.0 programı kullanılarak Kruskal Wallis ve Mann-
Whitney U testleri yapıldı. 

Bulgular: Histolojik olarak iskemik karaciğer dokusunda 
sinüzoidlerde genişleme ve difüz konjesyon, inflamatuar 
hücre aktivasyonu, nekrotik alanlarda nötrofil artışı, 
hepatositlerde vakuolizasyon gözlendi. Tedavi grubunda 
nekrotik alanlar izlenmedi, konjesyonun iskemik gruba göre 
azaldığı görüldü. AST ve ALT değerlerinin iskemik grupta 
çok yükseldiği, tedavi grubunda anlamlı olarak azaldığı 
saptandı.  
Sonuç: Coriandrum sativumun, karaciğer iskemi 
reperfüzyon hasarını hafiflettiği tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, İskemi/Reperfüzyon, 
Coriandrum Sativum 

PS128 

Neuropeptide W’nin Sıçanlarda Sepsis ile İndüklenen 
Hepatorenal Hasara Karşı Koruyucu Etkileri 

Ali Emre Atıcı1, Sevil Arabacı Tamer2, Hilal Nişva Levent3, 
Feriha Ercan3, Berrak Ç. Yeğen2 
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana 
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Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul. 

Giriş ve Amaç: Konakçı organizmanın etken patojenlere 
karşı verdiği düzensiz yanıtla karakterize olan sepsis, hayatı 
tehdit eden çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen 
ciddi bir klinik sendromdur. Nöroendokrin işlevlerin 
düzenlemesinde etkili yeni bir peptit olan nöropeptit W 
(NPW)’nin deneysel sepsis modelinde karaciğer ve böbrekte 
oluşan oksidatif hasarda olası koruyucu etkilerini araştırmayı 
amaçladık. 
Yöntemler: Anestezi altındaki Sprague-Dawley erkek 
sıçanlarda çekal ligasyon ve perforasyon ile sepsis 
oluşturuldu (n=32). Operasyon bitiminden hemen sonra, 
postoperatif 12. ve 24. saatlerde serum fizyolojik (SF) veya 
tümör nekroz faktör-alfa inhibitörü (etanersept; 1 mg/kg) + 
antibiyotik (seftriakson 100 mg/kg) veya NPW (0,1 ve 0,3 
µg/kg) cilt altına tekrarlayan 3 doz şeklinde uygulandı. 
Kontrol grubuna (n=8) ise sham-operasyon uygulandı ve 24 
saat içinde 3 kez cilt altına SF enjeksiyonları yapıldı. 
Yirmibeşinci saatte karaciğer ve böbrekten doku örnekleri 
alınarak, nötrofil infiltrasyonuna işaret eden 
miyeloperoksidaz aktivitesi, lipit peroksidasyonunu gösteren 
malondialdehit, antioksidan glutatyon düzeyleri ölçüldü. 
Hematoksilen-Eozin ile boyanmış doku örneklerinde 
histopatolojik değerlendirmeler yapıldı. Verilerin analizinde 
ANOVA ve Student’ın t-testi kullanıldı. 
Bulgular: SF-tedavili sepsis grubunda kontrol grubuna 
kıyasla karaciğer ve böbrek dokularında malondialdehit 
düzeyi ve miyeloperoksidaz aktivitesi yükselirken (p<0,05-
p<0,001), etanersept + antibiyotik verilen pozitif-tedavi 
grubunun karaciğer dokularında bu artışlar baskılandı 
(p<0,01-p<0,001); böbrek dokusunda ise farklılık 
gözlenmedi. NPW uygulamasının 0,3 µg/kg’lık dozunun 
karaciğerde miyeloperoksidaz aktivitesini azalttığı ve her iki 
dokuda malondialdehid seviyelerini baskıladığı belirlendi 
(p<0,05-p<0,001). NPW’nin 0,1 µg/kg’lık dozu ise sadece 
hepatik miyeloperoksidaz aktivitesini azalttı (p<0.01). 
Glutatyon seviyeleri açısından gruplar arasında bir fark 
gözlenmedi. Sepsiste gözlenen şiddetli hepatosit 
dejenerasyonu, sinüzoidal konjesyon ve Kupffer hücre 
aktivasyonunun, etanersept + antibiyotik verilen veya her iki 
doz NPW tedavisi verilen sepsis gruplarında kaydedilen 
histolojik hasar skorların azaldığı ve bu gruplarda normale 
yakın karaciğer yapısı olduğu gözlendi.  
Sonuç: Sepsisin ilk 24 saatinde uygulanan NPW, doza 
bağımlı olarak hepatorenal hasara karşı koruyucu etki 
göstermektedir. NPW’nin özellikle karaciğerdeki oksidatif 
hasarı önleyici etkisinde dokuya nötrofil göçünü 
sınırlandırmasının yer aldığı ortaya konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: NPW, Ülser, Stres, Oksidatif Hasar 
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Nöropeptit-W’nin Sıçanlarda Strese Bağlı Oluşan Mide 
Ülserinde Koruyucu Etkileri 

Sevil Arabacı Tamer1, Selin Akbulut2, Dilek Akakın2, 
Berrak Ç. Yeğen1 
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Mide ülserinin etiyopatogenezinde önemli 
bir yeri olan stres, mide mukozasında lezyon oluşmasına, 
inflamasyona ve oksidan hasara yol açmaktadır. 
Hipotalamusta ve mide de dahil olmak üzere pek çok 
periferik dokuda varlığı gösterilmiş olan nöropeptit W 
(NPW) gıda alımının düzenlenmesi, enerji homeostazı, 
nöroendokrin işlevlerin santral düzenlenmesi, anksiyete ve 
korku gibi duygulanımlar ile stres ekseninin aktivitesinde rol 
oynamaktadır. Çalışmamızda, strese bağlı mide ülseri 
oluşturulmuş sıçanlarda oksidatif hasara karşı NPW’nin olası 
koruyucu etkileri incelenmiştir. 

Yöntemler: Stres kaynaklı ülser modeli oluşturmak üzere, 
Sprague-Dawley erkek sıçanlar (n= 30) suya erişimleri 
serbest olacak şekilde deney öncesinde 24 saat aç 
bırakıldılar. Açlık sonrasında kısıtlayıcı metal kafesler içine 
yerleştirilen sıçanlar, 6 saatlik süre boyunca ksifoidlerine 
kadar suya (20–25°C) batırılarak hareketsiz bekletildiler. 
Ülser protokolünden hemen önce sıçanlara cilt altından 
serum fizyolojik (SF) veya NPW (0,1; 0,3; 1 ve 5 µg/kg) 
enjeksiyonları tek doz olarak yapıldı. Dekapitasyon 
sonrasında midede makroskopik skorlama yapılarak, dokuda 
oksidan ve antioksidan parametrelerden miyeloperoksidaz 
aktivitesi, malondialdehit ve glutatyon düzeyleri ölçüldü ve 
deney gruplarına kör bir araştırmacı tarafından histopatolojik 
skorlama yapıldı. İstatistiksel analizlerde ANOVA ve 
Student’ın t-testi kullanıldı. 

Bulgular: SF-tedavili ülser grubu ile karşılaştırıldığında, 0,3 
ve 5 µg/kg NPW tedavili gruplarda makroskopik hasar 
skorunda anlamlı düşüş belirlenirken (p<0,05), 0,1 µg/kg 
dozunda ise azalma eğilimi gözlendi (p>0,05). Tedavi 
grupları arasında glutatyon seviyeleri açısından anlamlı bir 
fark bulunmazken, dokuya nötrofil infiltrasyonunu gösteren 
miyeloperoksidaz aktivitesi ve lipit peroksidasyonunun 
belirteci malondialdehit düzeyi 0,1 µg/kg NPW dozunda 
baskılandı (p<0,01 ve p<0,05). NPW’nin 5 µg/kg dozunda 
da miyeloperoksidaz aktivitesi ile malondialdehid düzeyinin 
düştüğü, ama istatistiksel olarak anlamlılık düzeyine 
ulaşmadığı görüldü. Mide dokuları histolojik olarak 
incelendiğinde, ülser grubunda kontrole göre gözlenen 
hasarın NPW’nin özellikle 5 µg/kg dozunda azaldığı izlendi. 
NPW’nin uygulanan orta dozu olan 1 µg/kg’nın ise hiçbir 
parametrede etkili bulunmadığı gözlendi. 

Sonuç: Bulgularımız, stresle indüklenmiş oksidatif mide 
hasarında NPW’nin doza bağımlı olarak ve ters-U şeklinde 
korucuyu bir etki gösterdiğini ortaya koymuştur. 
Anahtar Kelimeler: NPW, Kısıtlama ve Suya Batırma 
Stresi, Ülser, Oksidatif Hasar 
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Gebe Olmayan Ratlardan İzole Edilen Uterus 
Kontraksiyonları Üzerine Civanperçemi (achillea 
millefolium) Ekstraktlarının Etkisi 

Faik Özdengül 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda tıp fakültelerinin tamamlayıcı 
tıp polikliniklerine başvuru sayısındaki artış dikkat çekicidir. 
Fitoterapi de bu kapsamda yoğun ilgi görmektedir. 
Civanperçemi fitoterapi ile ilgili bu manada dikkat çeken 
bitkiler arasında olup, uterus kasılmalarına etkisi yeterince 
açık değildir. Bu çalışmada; gebe olmayan ratlardan elde 
edilen, izole uterus kontraksiyonları üzerine civanperçemi 
(Achillea millefolium) ekstraktlarının (CPE) etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Çalışmada, Wistar Albino cinsi, 200–250 g 
ağırlığındaki erişkin dişi sıçanlar 4 eşit gruba ayrıldı (n=8). 
Grup I: Kontrol, Grup II: CPE, Grup III: Oksitosin, Grup IV: 
Oksitosin + CPE grubu. Sıçanlar dekapite edildikten sonra 
uteruslarından, tüm uterus katmanlarını içeren 1.2x2x1 cm 
longitudunal şeritler hazırlandı. Şeritler uygun şekilde 
bağlanarak organ banyosuna asıldı. Tüm kasılmalar kayıt 
altına alındı. Grup 1’e herhangi bir uygulama yapılmadı. 
Kasılmalar stabil hale gelince Grup II’ye 10’ar dk aralarla 
sırasıyla 0.125, 0.25, 0.5, 1 ve 2 mg/ml olmak üzere 
kümülatif olarak CPE uygulandı. Grup III’e 0.0004 IU/mL 
oksitosin uygulanarak kontraksiyonlar induklendi. Grup IV’e 
oksitosinle indüklenen kontraksiyonlar stabil hale geldikten 
10 dk sonra, 10’ar dakika aralarla sırasıyla 0.125, 0.25, 0.5, 
1 ve 2 mg/ml olmak üzere kümülatif CPE uygulaması 
yapıldı.  

Bulgular: Frekans parametreleri değerlendirildiğinde; Grup 
II’de 2 mg/ml CPE uygulandığında spontan uterus düz kas 
kasılmasında inhibisyon gözlenmişken (p<0.05), Grup IV’de 
hiçbir dozda inhibisyon gözlenmemiştir (p>0.05). Genlik 
parametreleri değerlendirildiğinde ise; Grup II 2’de CPE’nin 
bütün dozlarında spontan uterus düz kas kasılmasını inhibe 
ederken (p<0.05), Grup IV’de sadece 2 mg/ml CPE 
uygulandığında anlamlı bir inhibisyon gözlenmiştir 
(p<0.05). 

Sonuç: CPE’nin hem spontan hem de oksitosin ile 
indüklenmiş uterus düz kas kontraksiyonlarını doz bağımlı 
olarak azalttığı bulunmuştur. Bu durum CPE’nin düşük 
tehdidi gibi durumlarda kullanılabilmesi bakımından umut 
vericidir. 

Anahtar Kelimeler: Civanperçemi, Uterus, Düz Kas, 
Oksitosin. 
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Oosit İn Vitro Maturasyonunda PACAP (Pituitary 
Adenylate Cyclase Activating Polypeptide) ve 
Reseptörlerinin Etkisi 

Merve Temel1, Tuna Önal2, Müge Bı̇lgı̇n2, Mustafa 
Öztatlı̇cı̇2, Seda Hafize Vatansever2, Sevinç İnan3, Kemal 
Mahmut Özbilgin2 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Manisa 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Histoloji-Embriyoloji Ana 
Bilim Dalı, Manisa 
3İzmir Ekonomi Üniversitesi Histoloji Embriyoloji Ana 
bilim Dalı, İzmir 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada oosit gelişiminde önemli rol 
oynadığı bilinen PACAP'ın (Pituitary Adenylate Cyclase 
Activating Polypeptide) in vitro maturasyondaki rolünün 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Çalışmamızda 21- 24 günlük 10 adet dişi fareye 
intraperitonel 5IU PMSG (pregnant mare’s serum 
gonadotropin) verilerek ovaryan indüksiyon gerçekleştirildi, 
hayvanlar sakrifiye edildi, ovaryumları alındı. Overlerden 
immature oositler DMEM(Dulbecco's modified Eagle's 
Medium), ticari IVM(in vitro maturasyon) medium ve 450 
ng PACAP eklenmiş IVM medyum içerisinde kültüre edildi. 
MII (Metafaz II) oositler üzerinde hem whole mounth 
tekniği ile PACAP ve reseptörlerinin (PAC1, VPAC2, 
VIP(Vasoactive intestinal peptide) immünofloresans 
boyanması ve qRT-PCR ile genetik analizleri 
gerçekleştirildi.  

Bulgular: Oositlerin 24 saat kültür aşaması sonrasında; 
DMEM grubunda maturasyon oranı (%51), IVM grubunda 
(%53), IVM+PACAP’ın uygulandığı grupta (%57) tespit 
edildi. PAC1,VPAC1,VIP antikorlarıyla whole mounth 
immünofloresans analizleri sonrasında farklı oranlarda 
immünorektivite değerleri tespit edildi. 

Sonuç: In vitro maturasyon mediumuna PACAP eklenmesi 
oosit maturasyonu arttırmaktadır, ancak maturasyon 
sırasında fonksiyon gösteren reseptörlerin ve etki 
mekanizmalarının tam olarak tespit edilebilmesi için elde 
edilen oosit sayısının arttırılmasına ve daha ileri tekniklere 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Oosit, PACAP, qrt-PCR, Whole 
Mounth İimmünohistokimya, Hücre Kültürü 
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Salermide Uygulamasının Genç ve Yaşlı Testis Dokusuna 
Etkisi 

Saide Muratoğlu1,2, Arzu Keskin Aktan1,4, Özen Saadet 
Akarca Dizakar3, Suna Ömeroğlu3, Gonca Kazime Akbulut1 
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD. Ankara 
2Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Ankara 
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji 
AbD. Ankara 
4Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji AbD, Afyon 

Giriş ve Amaç: Yaşlanma testis dokusunda artmış oksidatif 
stres, atrofi ve azalmış antioksidan savunma ile birliktedir. 
Salermide (SLM) uygulamasının yaşlı sıçan beyninde 
oksidan strese karşı koruyucu olduğu önceki çalışmamızda 
gösterildi. Amacımız yaşlanmada testis dokusunda SLM 
uygulamasının oksidan stres düzeyleri ve histolojik 
değişiklikleri araştırmaktır.  

Yöntemler: Yaşlı (22 aylık, n=12) ve genç (3 aylık, n=12) 
Wistar albino cinsi sıçanlar, dört grup oluşturularak deneysel 
uygulamalara başlandı. Çalışma aşağıdaki gruplardan 
oluşturuldu: 1-Genç Kontrol (GK), 2-Genç Salermide (G-
SLM: 1mM Salermide, 25 μl/100 g, ip), 3-Yaşlı Kontrol 
(YK: Dimetil sülfoksit (DMSO: 100 μl/bw,ip), 4-Yaşlı 
Salermide (Y-SLM: 1mM Salermide, 25 μl/100 g, ip). 21 
gün boyunca enjeksiyonlar yapılıp testis dokusunda 
malondialdehit (MDA) TBARS oluşumu ile, Glutatyon 
(GSH) modifiye Ellman yöntemi ile tayin edildi. Ayrıca total 
oksidan seviye (TOS) ve total antioksidan seviye (TAS) 
düzeyleri ticari kitler ile ölçülerek oksidatif stres indeksi 
(OSI) hesaplandı. Histolojik olarak Hemotoksilen–Eosin 
(HE) boyama ile ışık mikroskop incelemesi yapıldı. 
İstatiksel analiz için ANOVA, LSD ve Pearson r’ si 
kullanıldı (p<0,05).  

Bulgular: Yaşlanma testis dokusunda TOS, OSI ve MDA 
düzeylerini arttırırken, GSH düzeyini azalttı. SLM 
uygulması, yaşlılarda OSI’ yi azaltırken; TAS’ ı ise arttırdı. 
Gençlerde ise SLM uygulaması MDA’ yı arttırken; GSH’ı 
azaltmıştır. OSI, TAS ile negatif, TOS ile pozitif korelasyon 
gösterdi. Yaşlanma testis dokusunda genç kontrol grubuna 
göre bazı seminifer tubullerde atrofi, spermatogenik hücre 
serilerinde bozulma ile birliktedir. Genç sıçanlara SLM 
uygulaması kontrol grubuna göre değişiklik yapmazken, 
yaşlı sıçanlarda SLM uygulaması ile seminifer tubullerde 
germinal epitel düzensizliğinin devam ettiği, bazı alanlarda 
ise spermatogenik seriye ait hücrelerin normal düzenlenimde 
olduğu ve interstisiyel bağ dokusu bütünlüğünün yer yer 
korunduğu izlendi. 

Sonuç: Yaşlanmada testis dokusunda SLM uygulaması 
antioksidan savunmanın artışı, atrofinin azalması ve 
spermatogenik yapıda düzelme ile koruyucu olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Salermide, Testis, Oksidan-
Antioksidan Sistem 
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Sistemik Adropin Uygulamasının Diyabetik Sıçan Testis 
Dokusunda MDA ve GSH Düzeylerine Etkisi 

Ahmet Hulusi Yeşil, Çiğdem Özer, Fathia Hussien 
Mohamed 
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 

Giriş ve Amaç: Diyabette uzun süren hiperglisemi 
mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonların yanısıra 
infertiliteye de neden olabilmektedir. Spermatozoa 
membranı çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin 
olduğundan serbest radikallerin hedefi haline gelmektedir. 
Diyabet kaynaklı serbest radikal artışı sperm sayısında, 
antioksidan savunmada azalmaya; lipid peroksidasyonunda 
artmaya neden olur. Adropin karaciğerde ENHO-geni 
aracılığıyla sentezlenen bir peptiddir. İnsülin direnci ve 
glukoz homeostazisinde iyileşmeye sebep olmaktadır. Düşük 
adropin seviyeleri diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardaki 
endotelyal disfonksiyonla ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızın 
amacı diyabet modeli oluşturulmuş sıçanlarda sistemik 
verilen adropinin, testis dokusunda oksidan-antioksidan 
sistemler üzerine etkisini araştırmaktır. 

Yöntemler: Çalışmaya G.Ü. Hayvan Deneyleri Etik 
Kurulu’ndan onay alınarak başlandı. 28-adet erkek Wistar-
albino sıçan 1.kontrol, 2.kontrol+adropin, 3.diyabet, 
4.diyabet+adropin olarak dört gruba ayrıldı. Diyabet; 
65mg/kg/i.p. Streptozotosin ile yapıldı, 72 saat sonra kan 
şekeri 250mg/dL’nin üzerinde olanlar diyabet kabul edildi. 
10 haftalık diyabet takibinin ardından 10 gün süreyle, günde 
2 defa 450nmol/kg/i.p. Adropin enjeksiyonu yapıldı. 
Sıçanlar anestezi altında intrakardiyak kan alımıyla feda 
edildi. Testis dokusunda MDA, TOS ve Glutatyon düzeyleri 
ölçüldü. Sonuçlar Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney-U 
testleriyle değerlendirildi. p<0,05 değerleri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: MDA düzeyleri, diyabet grubunda kontrole göre 
anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). Adropin 
uygulaması diyabetik grupla karşılaştırıldığında MDA 
düzeylerinde bir değişime sebep olmazken TOS düzeyinde 
anlamlı bir düşüşe sebep oldu (p<0,05). Glutatyon 
düzeylerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunamadı. 

Sonuç: Sonuçlarımız; 10 gün süreyle yapılan “Adropin” 
uygulamasının, testis dokusunda diyabetin sebep olduğu 
oksidatif stresi belli düzeyde azalttığı, ancak Glutatyon 
üzerinde herhangi bir etki yapmadığını göstermektedir. 
Farklı parametreler eklenerek daha geniş kapsamlı bir 
değerlendirme yapılması, adropinin testis dokusundaki 
oksidatif stres ile ilişkisinin açıklanmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Diyabet, Oksidan Stres, 
Sıçan, Testis 
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Sıçanlarda Üreme Organı Hasarına Bağlı Syringic 
Asidin Etkinliği 

Ayhan Tanyeli1, Emsal Pınar Topdağı̇ Yı̇lmaz2, Fazile Nur 
Ekı̇ncı̇ Akdemı̇r3, Ersen Eraslan4, Mustafa Can Güler1 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, 
Erzurum, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve 
Doğum Bölümü, Erzurum, Türkiye 
3Ağrı İbrahim Çeçen Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksek 
Okuluı, Beslenme Ve Diyetisyenlik Bölümü, Ağrı, Türkiye 
4Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Bölümü, Yozgat, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, dişi sıçanlarda 
bilateral over torsiyon / detorsiyon (T / D) modelinin yol 
açtığı üreme organı hasarına karşı syringic acidin olası 
faydalı rolünü araştırmaktır.  

Yöntemler: Bu çalışmada, otuz iki Sprague-Dawley cinsi 
dişi rat rastgele 4 gruba bölündü. Gruplar grup I (sham), 
grup II (T / D), grup III (10 mg / kg dozda syringic acid + T / 
D) ve grup IV (50 mg / kg dozda syringic acid+ T/ D). Grup 
I'de karın açıldı ve T / D model olmadan tekrar kapandı. II. 
Grupta 3 saat torsiyon, 3 saat detorsiyon uygulandı. Grup III 
ve grup IV'te detorsiyondan 30 dakika önce 10 ve 50 mg / kg 
dozlarda periton içine syringic acid verildi ve daha sonra T / 
D grup II'de açıklandığı gibi yapıldı. Detorsiyonun sonunda, 
sıçanlar sakrifiye edildi ve over dokuları çıkarıldı.  

Bulgular: Malondialdehit (MDA) düzeyi, myeloperoksidaz 
(MPO) aktivitesi, tümör nekrozis-α (TNF-α), interlökin-1β 
(IL-1β), total oksidan status (TOS) ve oksidatif stres indeksi 
(OSI) değerleri grup II'de grup I'e göre anlamlı olarak arttı. 
Ancak, süperoksit dismutaz (SOD) ve total antioksidan 
status (TAS) değerleri grup II'de azaldı. Tersine, antioksidan 
enzim aktivitesi artarken, TOS, OSI değeri, MPO aktivitesi 
ve TNF-α, IL-1β, MDA seviyeleri grup III ve grup IV'teki 
syringic acid ile belirgin şekilde azaldı.  

Sonuç: Sonuç olarak, sıçanlarda T / D modelinin indüklediği 
over hasarına karşı korunmada syringic acidin etkili olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Syringic Asit, Üreme Organı, Torsiyon 
/ Detorsiyon, Sıçan. 
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Gentisik Asidin Sıçanlarda Over Dokusunun Torsiyon 
Detorsiyon Modelinde Terapötik Etkinliği 

Ayhan Tanyeli1, Emsal Pınar Topdağı̇ Yı̇lmaz2, Fazile Nur 
Ekı̇ncı̇ Akdemı̇r3, Ersen Eraslan4, Mustafa Can Güler1 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, 
Erzurum, Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve 
Doğum Bölümü, Erzurum, Türkiye 
3Ağrı İbrahim Çeçen Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksek 
Okuluı, Beslenme Ve Diyetisyenlik Bölümü, Ağrı, Türkiye 
4Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Bölümü, Yozgat, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, klinikte sıklıkla 
karşılaşılan torsiyon detorsiyona bağlı olarak over hasarına 
karşı gentisik asidin terapötik etkinliğini değerlendirmektir.  

Yöntemler: Bu deneysel çalışma Atatürk Üniversitesi 
Deney Hayvanları Araştırma Merkezi'nden alınan otuz iki 
dişi wistar rat üzerinde gerçekleştirildi. Deney gruplarımız 
sham, torsiyon detorsiyon (TD), TD + Düşük doz gentisik 
asit ve TD + Yüksek doz gentisik asit olarak düzenlenmiştir. 
TD grubumuzda overi besleyen arter ve kollateraller saat 
yönünde 720 ° döndürülerek 3 saat boyunca kelepçelendi. 
Bu sürenin sonunda, kelepçe açıldı ve over 3 saat boyunca 
yeniden kanlanmaya bırakılmıştır. TD + Düşük ve TD + 
Yüksek doz tedavi gruplarımızda, 1 hafta boyunca 100 ve 
200 mg / kg dozlarında gentisik asid oral olarak uygulandı 
ve daha sonra TD grubunda torsiyon detorsiyon yapıldı. 
Tüm işlemler anestezi altında tamamlandı.  

Bulgular: TD grubunda sham grubuna göre 
myeloperoksidaz (MPO), malondialdehit (MDA), total 
oksidan status (TOS), oksidatif stres indeksi (OSI), tümör 
nekrozis faktör-alfa (TNF-alfa), interlökin-1beta (IL-1 beta ) 
seviyelerinin arttığı, süperoksit dismutaz (SOD) ve total 
antioksidan status (TAS) düzeylerinin sham grubuna göre 
anlamlı olarak düştüğü, ancak TD + Düşük doz ve TD + 
Yüksek doz gruplarında MPO, MDA, TOS, OSI, TNF-alfa, 
IL-1 beta seviyelerinin azaldığı ve SOD, TAS seviyelerinin 
gentisik asit işlemlerine bağlı olarak arttığı gösterilmiştir.  

Sonuçlar: Mevcut sonuçlarımız değerlendirildiğinde, 
torsiyon detorsiyonunun yol açtığı over dokusu hasarının, 
düşük ve yüksek doz gentisik asit tedavileri ile 
hafifletilebileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Gentisik Asid, Torsiyon Detorsiyon, 
Over Dokusu, Sıçan 

 

 

 

 

 

PS136 

Prenatal ve Postnatal Dönemlerde Maruz Kalınan 
Elektromanyetik Alan’ın Sıçanlarda Ovaryum Dokusu 
Üzerine Etkileri 

Burcu Açıkgöz1, Nevin Ersoy3, İlkay Aksu1, Amaç Kiray2, 
Hüsnü Alper Bağrıyanık3, Müge Kiray1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim 
Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji & 
Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

Giriş ve Amaç: Elektromanyetik alan (EMA) maruziyeti 
üreme sistemi de dahil olmak üzere birçok organ ve dokuda 
olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; 
prenatal ve postnatal dönemlerdeki EMA maruziyetinin 
gelişim sürecindeki dişi yavrularda ovaryum gelişimi 
üzerindeki etkilerini araştırmaktır.  

Yöntemler: Çalışmada 8 adet gebe sıçandan doğan yavrular 
kullanıldı. Gebe sıçanlar rastgele iki gruba ayrıldı; Sham 
grubu (EMA -) ve EMA grubu (EMA+, 5 gün/hf, 4 saat/gün, 
50 Hz-3 mT EMA maruziyeti uygulandı). EMA maruziyeti, 
gebeliğin ilk gününde başlatılıp postnatal 28. güne kadar 
sürdürüldü. Maruziyet bitiminde dişi yavruların (Sham; 
n=10, EMA; n=12) kan ve ovaryum dokusu örnekleri alındı. 
Kanda FSH, LH, Östradiol düzeyleri, dokuda iNOS ve 
eNOS düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. 
İmmunhistokimyasal yöntemle ovaryumda iNOS ve eNOS 
ekspresyonları değerlendirildi. Rutin histolojik inceleme ile 
ovaryum yapısı değerlendirildi. Sonuçlar SPSS.22 
programında bağımsız gruplarda t-testi ile değerlendirildi. 

Bulgular: FSH düzeyleri EMA grubunda Sham grubuna 
göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.028). LH 
düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmadı. Östrojen düzeyleri 
EMA grubunda Sham grubuna göre anlamlı olarak düşük 
bulundu (p=0.008). Doku iNOS düzeyleri ve ekspresyonu 
EMA grubunda Sham grubuna göre anlamlı olarak yüksek 
bulundu (p=0.024). Doku eNOS düzeylerinde anlamlı 
farklılık bulunmadı. EMA grubunda ovaryum dokusunda 
konjesyon, kanama alanları ve folikül yapılarında 
dejenerasyon gözlendi. 

Sonuç: Prenatal dönem ve postnatal laktasyon dönemi 
süresince, bu çalışmada kullanılan 50 Hz, 3 mT EMA 
maruziyeti dişi sıçanlarda ovaryum yapısında ve 
fonksiyonunda bozulmaya yol açabilmektedir. EMA, iNOS 
seviyelerini arttırarak ovaryum fizyolojisini etkileyebilir ve 
fertilite bozukluklarına yol açabilir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Hormonları, Elektromanyetik 
Alan, iNOS, Ovaryum, Sıçan 

 

 

 
124 

 



 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 
                 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın                                                            
  
PS137 

Deneysel Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarının 
Fizyopatolojisinde İrisin ve Adropinin Rolünün 
Araştırılması 

Nurettin Aydogdu1, Muhammed Ali Aydın1, Nihayet 
Kandemir1, Neşe Ulusoy1, Ece Onay Ozgur2, Betul 
Calisgan2 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Edirne 

Giriş ve Amaç: İskemi reperfüzyon (IR), akut böbrek hasarı 
(ABH)’nın en yaygın nedenlerinden biridir. Yeni polipeptit 
hormonlar adropin ve irisin metabolizma ve enerji 
homeostazında önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda 
irisin ve adropinin düzeyleri ile böbrek fonksiyonları 
arasında ilişkinin belirlenmesi ve bu ajanların iskemik 
ABH’nin erken tanısında biyobelirteç olarak 
kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık. 

Yöntemler: Etik kurul kararı alındı. 270-320 gram 
ağırlığında erkek Spraque-Dawley türü sıçanlar Kontrol, 
IR24 ve IR48 gruplarına (n=7) ayrıldı. Anestezi altında, 
kontrol grubu hariç, IR24 ve IR48 grubu sıçanların böbrek 
damarlarına mikrovasküler klemplerle 60 dk iskemi; IR24 
grubuna 24 ve IR48 grubuna 48 saat reperfüzyon uygulandı. 
IR24 grubu sıçanlar iskemiden hemen sonra, IR48 grubu 
sıçanlar iskemiden 24 saat sonra metabolik kafeslere 
konarak 24 saatlik idrarları toplandıktan sonra anestezi 
altında kan ve böbrek dokuları alınarak ötenazi uygulandı. 
İstatistiksel karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi 
kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: IR gruplarında serum üre ve kreatinin düzeyleri 
ile Fraksiyonel Na+ ve K+ atılımı arttı (p<0,05). Kreatinin 
klirensi azaldı (p<0,05). Serum adropin düzeyleri IR48 
grubunda azaldı (p<0,05). İdrar irisin ve adropin 
düzeylerinin IR24 ve IR48 gruplarında arttığı görüldü 
(p<0,05). Böbrek irisin ve adropin düzeylerinde anlamlı 
farklılık görülmedi. 

Sonuç: Çalışmamızda idrar irisin ve adropin düzeyleri 
kreatin klirensi ile negatif korelasyon, fraksiyonel Na+ ve K+ 
atılımları ile pozitif korelasyon gösterdi. IR gruplarında idrar 
irisin ve adropin atılımının artması bozulan böbrek 
fonksiyonların patofizyolojisinde rolü olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu iki hormon; böbrek iskemi 
reperfüzyon hasarına bağlı gelişen ABH’de potansiyel 
biyobelirteçler olarak araştırılmalıdır.  

Bu çalışma TÜBAP tarafından desteklenmiştir (2018/235). 

Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, İskemi/ 
Reperfüzyon, İrisin, Adropin 

 
 

 

 

PS138 

Yaşlanmada Salermide Uygulamasının Böbrek 
Dokusunda Oksidatif Stres Üzerine Etkisi 

Aslı Nur Bahar1, Saide Muratoğlu2, Arzu Keskin Aktan3, 
Kazime Gonca Akbulut1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı,Ankara 
2Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu, Ankara 
3Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Afyon 

Giriş ve Amaç: Yaşlanma, oksidatif stres artışı ile 
birliktedir. Yaşlanma sürecinde böbreklerde oksidan stres 
artarken antioksidan kapasite azalır. Salermide 
uygulamasının erişkin sıçanların serebral kortex ve 
hipokampusünde oksidatif stresi azalttığı gösterilmiştir. Bu 
çalışmadaki amacımız, salermide (SLM) uygulamasının 
genç ve yaşlı sıçan böbrek dokusunda oksidatif stres 
parametrelerinden TOS (total oksidan seviye), OSİ (oksidatif 
stres indeksi), MDA (malondialdehit) ve antioksidan 
parametrelerden TAS (total antioksidan seviye) ve GSH 
(glutatyon) düzeylerine 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 ve dokular izole edildi. Dokuda MDA ve GSH 
düzeyleri spektrofotometre ile ölçüldü. Ayrıca TAS ve TOS 
ticari kit ile bakıldı. Birbirine oranları OSİ değeri olarak 
hesaplandı. İstatistiksel analiz için ANOVA, ve Pearson r’ si 
kullanıldı (p <0.05). 

Bulgular: Yaşlanma böbrek dokusunda TOS, GSH ve OSİ 
değerini anlamlı olarak artırırken çift total böbrek 
ağırlığı/vücut ağırlığı oranını azalttı, MDA üzerinde anlamlı 
değişiklik yapmadı. Böbrek dokusunda salermide 
uygulaması yaşlı sıçanlarda kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında TAS değerini anlamlı olarak artırdı, OSİ 
değerini ise anlamlı olarak azalttı. Böbrek TAS düzeyleri ile 
OSİ arasında negatif, TOS ile OSİ arasında pozitif 
korelasyon görüldü. Yaşlı sıçanlarda çift total böbrek 
ağırlığı/vücut ağırlığı oranı TOS ve OSİ ile negatif korele 
bulundu.  

Sonuç: Salermide yaşlanma sürecinde böbrek dokusunda 
oksidatif hasara karşı antioksidan savunmayı artırarak 
koruyucu rol oynamaktadır.  

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
tarafından desteklenmiştir (Proje no: 216S258). 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Böbrek, Salermide, TAS, 
TOS, OSİ 
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Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Hasarında 
Oksitosinin Etkilerinin Araştırılması 

Hatice Ozata1, Nurettin Aydogdu1, Ebru Tastekin2, Nihayet 
Kandemir1, Muhammed Ali Aydın1, Esra Tosunoglu Akbas1 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Edirne 

Giriş ve Amaç: Miyoglobinürik akut böbrek hasarının 
(MABH) patofizyolojisinde nitrik oksit azalması ve serbest 
radikal hasarı artışı önemli rol oynadığı bildirilmektedir. 
Çalışmamızda antioksidan olduğu bildirilen ve farklı böbrek 
hasarı modellerinde tedavi edici etkileri bildirilen oksitosinin 
(OT) deneysel MABH modelinde böbreklerde oluşan hasara 
karşı etkilerini ve böbrek fonksiyonları üzerindeki rolünü 
incelemeyi amaçladık. 

Yöntemler: Etik kurul onayı alındı. 32 adet 190-230 gr 
ağırlığında erkek Spraque Dawley sıçan kullanıldı (n=8). 24 
saat önce susuz bırakılan sıçanlar Kontrol ve Kontrol+OT 
grubuna fizyolojik serum (FS), MABH ve MABH+OT 
gruplarına 8 ml/kg dozunda %50’lik gliserol intramüsküler 
uygulandı. Gliserol enjeksiyonundan 1 ve 24 saat sonra K ve 
MABH grubuna intraperitoneal FS, Kontrol+OT ve 
MABH+OT gruplarına ip 40 IU/kg dozunda OT enjekte 
edildi. Sçanlar 24. saatteki ip enjeksiyonundan sonra 
metabolik kafeslere alınarak 24 saatlik idrarları toplandı. 
Gliserol enjeksiyonundan 48 saat sonra sıçanlar anestezi 
altında kanları ve her iki böbreği alınarak sakrifiye edildi. 
İstatistiksel karşılaştırmalarda normal dağılım gösteren 
değişkenlerin karşılaştırılmasında Student t testi, normal 
dağılım göstermeyen değişkenlerin karşılaştırılmasında 
Mann Whitney U testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul 
edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda Kontrol grubu ile MABH grubu 
karşılaştırıldığında; serum üre, kreatinin, Na+, K+ düzeyleri 
ile böbrek malondialdehit, glutatyon düzeyleri ile 
Fraksiyonel Na+ ve K+ atılımında artma görüldü (p<0,05). 
İdrar üre, kreatinin, Na+, K+, kreatin klirensi, idrar 
oksitosin, idrar ve böbrek NO düzeylerinde azalma gözlendi 
(p<0,05). MABH+OT grubunda böbrek NO düzeyinde 
anlamlı bir artma gözlendi (p<0,05). 

Sonuç: Bu sonuçlar göz önüne alındığında böbrek NO 
düzeyinde artış olmasına rağmen oksitosinin tedavi edici 
etkileri görülmedi. Ancak oksitosinin yarı ömrünün çok kısa 
olması nedeniyle; dozu, veriliş sıklığı, veriliş yolu ve böbrek 
hasarı oluştuktan sonraki uygulandığı saatlerde de 
düzenlemeler yapılarak oksitosinin tedavi edici etkilerinin 
daha detaylı araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Oksitosin, Miyoglobinürik Akut 
Böbrek Hasarı, Serbest Radikaller, Nitrik Oksit, Antioksidan 
 

 

 

PS140 

Sıçan Böbrek Dokusuna Metotreksatın Toksik Etkileri 
ve Agomelatinin Koruyucu Rolü 

Nurhan Gümral1, Özlem Özmen2 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
ABD, Isparta. 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 
Patoloji ABD, Burdur. 

Giriş ve Amaç: Metotreksat (MTX), folik asit antimetaboliti 
olarak etki gösteren, klinikte yaygın kullanılan, 
antienflamatuar ve antineoplastik bir ilaçtır. MTX’in hem 
tedavideki etkinliği hem de toksik etkileri hastadan hastaya 
değişkenlik gösterebilir. Bu çalışma, MTX kaynaklı 
muhtemel böbrek hasarını belirlemek ve agomelatinin 
(AGO) koruyucu etkisinin olup, olmadığının araştırılması 
amacıyla planlandı. 

Yöntemler: Çalışmada 24 adet Wistar Albino erkek sıçan 
(3-4 aylık) kullanıldı ve rastgele, eşit sayıda 3 gruba ayrıldı. 
Grup I: Kontrol grubu (0,1 mL salin, gavaj ve 
intraperitonial; i.p.), Grup II: MTX (20 mg/kg MTX, tek 
doz, i.p.) uygulanan grup, Grup III: MTX (20 mg/kg, tek 
doz, i.p.) + AGO (40 mg/kg, gavaj, 7 gün) uygulanan grup. 
En son AGO uygulamasından 24 saat sonra sıçanlar 
sakrifiye edildi. Böbrek dokusu histopatolojik ve 
immünohistokimyasal (CGSF, HSP-70, iNOS and OPN) 
analizler için çıkarıldı. Bulguların değerlendirilmesi SPPS 
15 paket programında ANOVA ve Bonferroni Dunn testleri 
ile yapıldı. p<0.05 değerleri anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Grup I ve Grup III’teki sıçanların böbrek 
dokularının normal histolojik yapıda olduğu gözlendi. Grup 
II de bulunan sıçanların böbrekleri hafif şişmiş ve soluktu, 
histopatolojik incelemede ise; belirgin olarak hiperemi, hafif 
kanamalar, tübüler hücre nekrozu ve Bowman boşluklarında 
genişleme gözlendi (p<0.05). İmmünohistokimyasal olarak; 
Group II’de hem böbrek epitelyal hem de mezenkimal 
hücrelerinde CGSF (p<0.01), iNOS (p<0.05) ve OPN 
(p<0.05) immünoreaksiyonlarında anlamlı artış, ayrıca, 
proksimal tübül epitelinde HSP-70 immünoreaksiyonunda 
hafif ekspresyon bulundu. Hem histolojik hem de 
immunohistokimyasal bulgular grup II ye göre AGO ile 
tedavi edilen grupta (p<0.05) anlamlı olarak azaldı. 
Histopatolojik değişiklikler çift kör yöntemi ile 
derecelendirildi. 

Sonuç: MTX uygulanan grup dışındaki gruplarda patolojik 
bulgu bulunmadığından lezyonlar MTX toksisitesine 
bağlandı. Diğer taraftan elde edilen sonuçlar AGO tedavisi 
ile bu toksisitenin azaltılabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Agomelatin, Böbrek, Metotreksat 
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Gebelerde Serum Glutatyon Redüktaz Enzim Düzeyinin 
Belirlenmesi 

Esra Şentürk1, Gülpınar Aslan2, Murat Şentürk3, Metin 
Yıldız1 
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, 
Ağrı, Türkiye 
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Ağrı, Türkiye 
3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ağrı, 
Türkiye 

Giriş ve Amaç: Gebelik birçok vücut fonksiyonunun 
gerçekleştirilmesi için yüksek enerji ile birlikte oksijen 
gereksiniminin arttığı fizyolojik bir süreçtir. Bizim 
çalışmamız, birçok vücut fonksiyonunun etkilendiği dönem 
olan gebelik sürecinde, organizmadaki en önemli 
antioksidan madde olan glutatyonun seviyesini belirleyen 
enzim olan glutatyon redüktaz’ ın (GR) aktivite düzeyinin 
belirlenmesi amaçlandı.  

Yöntemler: Çalışmamız, Ağrı il merkezinde yaşayan ve 
çalışmamıza katılmayı kabul eden sağlıklı 35 gebe (1. ve 2. 
Trimester n=12, 3. Trimester n=11) ile 54 bayan öğrenciden 
oluşmaktadır. Bireylerin ön kol veya el üstündeki venden 2 
cc kan numunesi alındı. Serum örnekleri elde edildikten 
sonra spektrofotometrik ölçümler için Beutler metodu ile GR 
aktivite düzeyi ölçüldü.  

Bulgular: Yaptığımız çalışmada yaş ortalaması gebelerde 
25, gebe olmayan üniversite öğrencilerinde ise 22 olduğu 
belirlendi. Alınan kan numunelerinin spektrofotometredeki 
analizlerinin sonucunda GR aktivite düzeyi gebelerde, 1,65 
± 0,15 U/L, gebe olmayanlarda ise 1,97 ± 0,17 U/L olarak 
bulundu. GR aktivite düzeyinin gebe bireylerde %16,24 
oranında düşük olduğu belirlendi. 

Sonuç: Bizim çalışmamızda hem anne hem de çocuk sağlığı 
açısından önem arz eden gebe bireylerde biyolojik aktivitede 
önemli rol alan glutatyon redüktaz enzim aktivite düzeyine 
bakıldı. Gebe bireyler ile gebe olmayan öğrencilerden alınan 
numunelerin enzim aktiviteleri karşılaştırıldığında gebe 
bireylerde enzim aktivitesinin düştüğü belirlendi. GR’nin 
aktivitesinin gebelerde düşmesi glutatyonun seviyesinin 
azalmasının göstergesidir. Bu durum da gebelerin 
antioksidan yükünün gebe olmayanlardan daha az olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir.  

Çalışmamız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilim Etik 
Kurul tarafından 26/12/2018 tarihli 29513 sayılı yazısı ile 
izin alınarak yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gebeler, Glutatyon Redüktaz, Serum 

 

 

 

PS142 

Karbonik Anhidraz I İzoenzimi üzerinde Bazı Urasil 
Türevlerinin İn Vitro ve İn Siliko Etkilerinin 
Belirlenmesi 

Kübra Çavuşoğlu1, Murat Şentürk1, Serdar Durdağı2 
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ağrı, 
Türkiye, 
2Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Karbonik anhidraz (CA), karbondioksitin 
bikarbonata hızlı bir şekilde dönüşümünü katalize eden bir 
metaloenzimdir. Solunum, karbondioksit ve iyon taşınımı, 
kemik erimesi, üregenez, glukoneogenez, lipogenez ve 
elektrolit salgılanması gibi önemli fizyolojik süreçlerde 
görev alır. Bu işlemlerde yer alan CA enzimi, ödem, 
glokom, obezite, kanser, epilepsi ve osteoporoz gibi 
bozukluklar için inhibe edilme potansiyeline sahip önemli 
terapötik hedeflerdir. Urasil, ribonükleik asitlerin yapısına 
yeralan dört nükleobazdan bir tanesidir. Urasil türevlerinin, 
birçok biyolojik ve kemoterapotik kullanım sahasına sahip 
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada insan eritrositlerinden 
karbonik anhidraz (CA) I izoenziminin afinite jeli ile 
saflaştırılmış. Saf olarak elde ettiğimiz CA I enzimi üzerine 
5-karboksi urasil, 6-karboksi urasil, 6-metil urasil ve 1,3-
dimetil urasil gibi bazı urasil türevilerinin inhibisyon 
etkisininin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Sefaroz 4B-L-tirozin-sulfanilamid afinite 
kolonu kullanılarak CA I izoenzimi izole edildi. CA 
aktivitesini belirlemek için substrat olarak 4-nitrofenil 
asetatın 348 nm de 4-nitrofenole dünüşmesinin esas alındığı 
spektrofotometrik ölçüme dayanan esteraz metodu 
kullanıldı. Bu çalışmada saflaştırılan CA izoenzimleri 
üzerinde denenen urasil türevleri için %Aktivite - [İnhibtör] 
grafikleri çizildi. IC50 değerleri hesaplandı.  

Bulgular: İnsan CA I enzimi üzerine 5-karboksi urasil, 6-
karboksi urasil, 6-metil urasil ve 1,3-dimetil urasil maddeleri 
için IC50 değerleri sırası ile 0,92, 1,46, 115,52 ve 632,4 µM 
olarak hesaplandı. İn siliko verilerin ise -4,232 ile -6,446 
kcal/mol arasında olduğu tespit edildi.  

Sonuç: Saflaştırılan insan CA I enzim üzerinde dört farklı 
urasil türevlerinin inhibisyon etkileri incelendi. CA I enzimi 
üzerinde en güçlü inhibisyon etkisini 5-karboksi urasil 
gösterirken, en zayıf etkiyi ise 1,3-dimetil urasilin gösterdiği 
belirlendi. Bu sonuçlara göre denenen urasil türevlerinin 
kuvvetli CA I inhibitörleri olduğu ve glokom, obezite, 
kanser, epilepsi ve osteoporoz gibi birçok hastalığın 
tedavisinde kullanılabilme potansiyeli olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: İn Siliko, Karbonik Anhidraz I, Urasil. 
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Eksenatidin Dental Pulpa Mezenkimal Kök Hücrelerin 
Adipojenik Farklılaştırılması Üzerine Etkisi 

Egemen Kaya 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Muğla 

Giriş ve Amaç: Kök hücreler kendini yenileme ve 
farklılaşma özelliğine sahip pluripotent hücrelerdir. Dental 
pulpa mezenkimal kök hücreleri çeşitli kök hücre 
kaynaklarından bir tanesidir. Eksenatid tip 2 diabetes 
mellitus tedavisinde kullanılan bir glukagon benzeri peptid-1 
reseptör agonistidir. Glukoz aracılı insülin salgısını 
potansiyelize eder ve glukagon salgısın azaltır. Adenilat 
siklazı aktive ederek cAMP oluşumunu arttırır, protein kinaz 
A, Epac gibi birçok ikinci haberci sistemlerini uyararak 
vücutta çeşitli etkiler oluşturur. JAK-STAT yolunu bloke 
ederek de hücreleri sitokin ilişkili hücre ölümünden 
korumaktadır. Bu çalışmada eksenatidin hücreler üzerine 
olan etkilerinden dolayı, dental pulpa kök hücrelerin 
adipojenik farklılaşması üzerine olan etkisini araştırmak 
amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Çalışmada 8 adet dental pulpa kullanıldı (n=4). 
Dental pulpa kök hücreleri izole ve kültüre edildi, eksenatid 
uygulandı. Deneyler 1000000 hücrede yapıldı. Hücre 
canlılığı ‘Muse Count & Viability Kit’ ile test edildi. %97 
canlılık tesbit edildi. Hücreler flow sitometri ile belirlendi. In 
vitro adipojenik hücrelere farklılaştırıldı. Farklılaşmayı 
uyarmak için StemPro farklılaşma kiti kullanıldı. Hücreler 
oil red o ile boyandı.  

Bulgular: Kontrol grubu ve eksenatid uygulanan grup 
adipojenik hücrelere farklılaştırıldığında, eksenatid 
uygulanan grupta adipojenik farklılaşmanın ortalama 3 gün 
daha erken başladığı görüldü. Ancak kontrol grubu ve ilaç 
uygulanan grup, Spearman sıra farkları korelasyon katsayısı 
ile karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı fark 
saptanmadı (p>.05). 

Sonuç: Çalışmada, eksenatidin adipojenik farklılaşmayı 
hızlandırdığı saptanmasına rağmen, farklılaşan hücre 
sayısında bir farklılık saptanmadı. Bu bulgular, eksenatidin 
dental pulpa kök hücrelerin adipojenik farklılaşması üzerine 
etkili olduğunu düşündürmekte ancak sonuçta elde edilen 
adipojenik hücre sayısına bakıldığında bir farklılık 
saptanmadığından bu etkinin farklı mekanizmalarla kontrol 
edildiğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dental Pulpa Kök Hücreleri, 
Eksenatid, Adipojenik Farklılaşma 
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Monosodyum İyodoasetat ile Deneysel Diz Osteoartrit 
Oluşturulan Sıçanlarda Borik Asidin Anti-Enflamatuvar 
Etkisinin Araştırılması 

Gülşah Gündoğdu1, Köksal Gündoğdu2, Şeymanur Yılmaz 
Taşçı3, Fatma Demirkaya Miloğlu4 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, Türkiye 
2Denizli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı, Türkiye 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Türkiye 
4Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya 
Anabilim Dalı, Türkiye 

Giriş ve Amaç:  En fazla diz ekleminde görülen osteoartrit 
(OA), kronik dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Esansiyel bir 
element olan bor, kemik büyümesi, artritik semptomların 
hafifletmesi gibi etkilerinin yanında antioksidan, 
hepatoprotektif, anti-genotoksik ve anti-enflamatuvar 
özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada; 
monosodyum iyodoasetat (MIA) ile diz OA (DOA) modeli 
oluşturulan sıçanlarda OA patogenezinde önemli rol 
oynayan inflamasyonun giderilmesinde/azaltılmasında ve 
iyileştirmesinde anti-enflamatuar özelliği bilinen borik asit 
(H3BO3)’in etkisininin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Çalışma, Atatürk Üniversitesi Deney 
Hayvanları Yerel Etik Kurulu tarafından onaylandı. 
Deneysel DOA modeli sıçanların sağ patellar ligamentine 
tek seferde intraartiküler (i.a) MIA uygulaması ile 
oluşturuldu ve bu sıçanlara H3BO3 uygulamaları 1.,7.,14. ve 
21. günlerde 100 µL i.a olarak veya 4 hafta süresince (5 gün 
/hafta) günde bir defa 1 mL oral olarak uygulandı. Gruplar 
rastgele belirlendi ve sağlıklı kontrol grubu 1. Grup olarak 
seçildi. Deneysel DOA modeli oluşturulmuş 2., 3., 4., 5. ve 
6. gruplar ise sırasıyla hastalıklı kontrol, 4 mg/kg H3BO3 
i.a, 10 mg/kg H3BO3 i.a, 4 mg/kg H3BO3 oral ve 10 mg/kg 
H3BO3 oral olarak belirlendi. Deneyin sonunda sıçanlar 
genel anestezi altında dekapitasyon ile sakrifiye edilerek kan 
örnekleri alındı. Elde edilen serum örneklerinde TNFα, IL 1-
β ve MMP13 düzeyleri ticari kit yardımı ile ELISA yöntemi 
ile değerlendirildi.  

Bulgular: TNFα, IL 1-β ve MMP13 düzeylerinin 1. Gruba 
göre 2. Grupta istatiksel olarak anlamlı arttığı (p<0.05); 2. 
Gruba göre 5. Grupta azaldığı (p>0.05) ve 3., 4. ve 5. 
Gruplarda ise istatiksel olarak anlamlı azaldığı (p<0.05) 
tespit edildi.  

Sonuç: Bu çalışmada, H3BO3’in DOA’in tedavisinde anti-
enflamatuvar etkili olduğu ve tek başına ve/veya kombine 
olarak yeni bir terapotik madde olabileceği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Borik Asit, İnflamasyon 
Parametreleri 
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Dermatozlu Hastalarda Kaşıntı ve Yaşam Kalitesini 
İncelmeye Yönelik Korelasyonel Bir Çalışma 

Hasan Çalışkan1, Gözde Karabulut2, Ahmet Ergün1, Koray 
Hamza Cihan3, Deniz Demirtaş3, Atakan Şafak Tan3, Ashraf 
Mohammad Saeed3, Engin Baybaş3, Samet Şahin3, Osama 
Jamal Saleh Alsobai3, İncilay Kalay4, İrem Kar5 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 
2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Kütahya, Türkiye 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye 
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Dermatozlarda en sık gözlenen 
semptomlardan birisi kaşıntıdır. Kaşıntı gün içinde farklı 
zaman dilimlerinde ya da tüm gün boyunca devam edebilir. 
Kaşıntının süresi ve şiddeti hastaların günlük işlerine 
adaptasyonlarını bozabilmektedir ve sürecin sonunda yaşam 
kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada dermatozlu 
hasta grubunda kaşıntının yaşam kalitesi üzerine etkisi 
incelendi. 

Yöntemler: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Dermatoloji Kliniğinde 64 dermatoz hastasına (28 Erkek, 36 
Kadın) hastaya Dermatoloji Yaşam Kalitesi İndeksi ve 
Modifiye Kaşıntı Şiddet Skorlaması yapıldı. Her iki test 
arasındaki korelasyonu incelemek Spearman Korelasyon 
Testi kullanıldı (Korelasyon için 0,63 kat sayısı, %80 güç ve 
0,05 anlamlılık düzeyinde bu çalışma için denek sayısının 
yeterli olduğu ortaya çıktı.) Ölçek skorları ile cinsiyet 
karşılaştırılırken T testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Verilerin 
değerlendirilmesi SPSS 20.0 programında yapıldı.(Bu 
çalışma için Ankara Üniversitesi’nden 9586 karar sayılı etik 
kurul izni alındı.) 

Bulgular: Dermatoloji yaşam kalitesi indeksi ve modifiye 
kaşıntı şiddeti skoru arasındaki korelasyon istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu ve pozitif korelasyonun olduğu 
görüldü (r=0,605, p<0,001). Aynı testte hasta yaşı ile 
dermatoloji yaşam kalitesi indeksi skorunun korelasyonuna 
baktığımızda sonuç istatistiksel olarak anlamlı ve aralarında 
negatif korelasyon olduğu saptandı (r=-0,185, p<0,001). 
Cinsiyet bağımsız değişkeni ile dermatoloji yaşam kalitesi 
indeksi skorunun farklılık göstermediği bulundu (p=0,232). 
Sonuç: Yapılan çalışmada kaşıntının yaşam kalitesini 
düşürdüğü görüldü. Hasta yaşı arttıkça kaşıntının yaşam 
kalitesine olan negatif etkisi azaldı. Bu durum yaşlı 
hastaların hastalık sürecinde adaptasyon yeteneklerinin daha 
yüksek olduğunu düşündürmektedir. Bu hastaların 
tedavilerinde Liyezon Psikiyatrisi ile ortak çalışılması hasta 
yaşam kalitesine üzerine olumlu olabilir. Farklı Branşlardan 
destek sağlanarak dermatoloji rehabilitasyon üniteleri 
kurulabilir. 
Anahtar Kelimeler: Dermatoz, Dermarehabilitasyon, 
Kaşıntı, Yaşam Kalitesi 

PS146 

Lomber Disk Hastalarında Yürüme Analizinin Tanısal 
Değeri 

Emre Delen1, Gülnur Öztürk2, Menekşe Karahan3, Enis 
Uluçam3, Levent Öztürk4 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim 
Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü, Edirne 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı, 
Edirne 
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Edirne 

Giriş ve Amaç: Lomber disk herniasyonu (LDH) tanısı 
klinik muayene ve görüntülemeye dayanmakla birlikte, tanı 
kriterlerindeki tartışma halen devam etmektedir. Yürüme 
analizi diğer omurga hastalıklarının tanısı için daha önce 
kullanılmıştır. Bu çalışmada LDH hastalarında yürüme 
analizinin tanısal değerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Bu çalışma Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Etik Kurul onayı alındıktan sonra (TÜTF-BAEK 2019/153) 
gerçekleştirilmiştir. Lomber disk tanısı alan 9 hasta (E/K, 
7/2; yaş ortalaması, 50,8±11,0 yıl) ve 6 sağlıklı gönüllü 
(E/K, 3/3; yaş ortalaması, 50,2±8,0 yıl) yürüme analizine 
alındı. Katılımcıların yürüme analizleri, Anatomi 
Bölümünde FMD-Sistem-Yürüyüş-Analizi (Zebris© 
Medical GmbH, Almanya) cihazı ile yapıldı. Grup 
ortalamalarının karşılaştırılmasında t-testi veya non-
parametrik eşdeğeri Mann Whitney U testi kullanıldı. 

Bulgular: Her iki grup arasında yaş ortalaması ve cinsiyet 
dağılımı gibi demografik özellikler bakımından anlamlı fark 
saptanmadı. Yürüme analizinde kontrol grubuna göre LDH 
hastalarında adım genişliği (p=0,01), duruş fazı (sol için 
p=0,005; sağ için p=0,019), yüklenme fazı (sol için p=0,001; 
sağ için p=0,032) artışı saptandı. LDH grubunda adım 
uzunluğu (sol için p=0,003; sağ için p=0,001), tek destek 
(sol için p=0,011; sağ için p=0,004) ve salınım fazı (sol için 
p=0,005; sağ için p=0,019) değerlerinde azalma saptandı. 
Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde LDH hastalarında 
yürümenin bozulduğu düşünülmüştür.  

Sonuç: LDH hastalarında yürüme analizinin tanıda ve 
takipte yardımcı olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Basma Fazı, Salınım Fazı, Tanısal 
Değer, Yürüme Analizi 
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Lipopolisakkarit Uygulanan Sıçanlarda Kurkumin ve 
Rutin Lokomotor Aktiviteyi Nasıl Etkiler? 

Cemil Tümer, Hatice Doğan, Okan Tutuk, Enver Ahmet 
Demir 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Hatay 

Giriş ve Amaç:  Lipopolisakkarit (LPS), pro-inflamatuar 
sitokinler salgılaması için doğal bağışıklık sistemini tetikler. 
Kurkumin ve rutin, anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen 
flavonoidlerdir. Kurkumin, rutin ve/veya LPS uygulanan 
hayvanlarda lokomotor aktivite incelendi. 

Yöntemler: Etik onayı alınan çalışmada (2017 / 3-2), 
yetişkin erkek Wistar albino sıçanlara 14 gün boyunca 
kurkumin (50 mg/kg/gün, n=7) veya rutin (50 mg/kg/gün, 
n=7) veya çözücü olarak kullanılan madde (kontrol [n=7] ve 
LPS [n=6] grupları) verildi. Kontroller dışındaki sıçanlara, 
13. ve 14. günlerde LPS (0.47 mg/kg) intraperitoneal olarak 
enjekte edildi. 24 saat sonra açık alan testi, merkezi ve 
çevresel bölgelere (toplam alanın 3: 2'si) bölünmüş küp 
şeklindeki bir düzenekte gerçekleştirildi. Katedilen toplam 
mesafe (cm), bölgelerdeki katedilen mesafe (cm) ve 
bölgelerde geçirilen zaman hesaplandı. İstatistiksel analizler 
için Kruskal-Wallis testi ve post-hoc Dunn testi kullanıldı. 

Bulgular: Kontrol ve LPS grupları arasında toplam 
katedilen mesafeler (p=0.033) açısından bir anlamlılık vardı 
(p= 0.004). İstatistiksel olarak anlamlılık olmamasına 
rağmen, Kurkumin ve Rutin uygulanan hayvanların LPS 
grubundan daha fazla hareket ettikleri belirlendi (sırasıyla, 
p= 0.157 ve p= 0.055). Çevresel bölgede katedilen mesafe 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p= 0.036), ancak merkezi 
bölgede istatistiksel olarak anlamlılık yoktu (p= 0.458). 
Çevresel bölgede katedilen mesafe, Kurkumin ve Rutin 
gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan (sırasıyla 
p= 0.078 ve p= 0.058), ancak kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı olan (p=0.004) LPS grubunda en 
düşük olarak bulundu. Merkez bölgede geçirilen süre ise 
gruplar arasında benzerdi (p= 0.432). 

Sonuç: LPS, lokomotor aktivitenin azalmasına neden oldu. 
Kurkumin ve Rutin uygulamasıyla, istatistiksel olarak 
anlamlılık seviyesine ulaşılamamış olmasına rağmen, 
hareketliliğin artmasına neden olmuştur. Ayrıca merkezi 
bölgede harcanan zamana göre hayvanların hiçbiri anksiyete 
benzeri bir davranış göstermemiştir. 

Teşekkür: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (BAP #16741) 
tarafından desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hastalık Davranışı, Rutin, Kurkumin, 
Lipopolisakkarit 

 

 

PS148 

Bazı Doğan Fenolik Maddelerin Sığır Karaciğer 
Karbonik Anhidraz 5A Enzimi Üzerine Etkisinin 
İncelenmesi 

Murat Şentürk, Erdoğan Oğur 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ağrı, 
Türkiye 

Giriş ve Amaç:  Karbonik anhidraz (CA), karbondioksit 
hidrasyonunun, tüm canlı organizmalarda, biyokarbonat ve 
protonlara olan temel reaksiyonunu tersine katalize etmekte 
ve aktif olarak pato / fizyolojik işlemlerin düzenlenmesinde 
rol oynamaktadır. CA inhibitörleri ile yapılan fizyolojik ve 
farmakolojik çalışmalar, glukoneogenez, ürojenez ve 
lipogenez dahil olmak üzere çeşitli metabolik yollarda 
mitokondriyal karbonik anhidrazların (CA 5A ve CA VB) 
öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. CA 5A ve 5B’nin, bu üç 
ana yol için metabolik ihtiyaçları desteklemeye yetecek bir 
oranda karbondioksiti bikarbonata dönüştürmek için gerekli 
olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada sığır karaciğerinden CA 
5A enziminin yeni sentezlediğimiz afinite jeli ile 
saflaştırılması ve saf olarak elde ettiğimiz CA 5A enzimi 
üzerine katekol, resorsinol, resveratrol ve tirozin gibi doğal 
fenolik maddelerin inhibisyon etkisininin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Seluloz-fenil-sulfanilamid afinite kolonu 
kullanılarak sağlıklı sığır karaciğer CA 5A enzimi izole 
edildi. CA 5A aktivitesini belirlemek için substurat olarak 4-
nitrofenil asetatın 348 nm de 4-nitrofenole dünüşmesinin 
esas alındığı spektrofotometrik esteraz metodu kullanıldı. Bu 
çalışmada saflaştırılan CA 5A enzimi üzerinde denenen 
maddeler için % Aktivite -[İnhibtör] grafikleri çizildi. IC50 
değerleri hesaplandı.  

Bulgular: Afinite kromatografisi kullanılarak sığır karaciğer 
mitekondrilerinden CA 5A enzimi yaklaşık % 27,5 verimle, 
124,8 kat saflaştırıldı. Saflaştırılan enzim üzerinde katekol, 
resorsinol ve resveratrol maddeleri için IC50 değereleri 
sırası ile 72,5, 61,8 ve 35,6 µM olarak belirlendi.  

Sonuç: Bu çalışmada denen doğal fenolik maddelerden CA 
5A enzimi üzerinde tirozin belirgin bir inhibisyon etkisi 
göstermezken katekol, resorsinol ve resveratrol çok güçlü 
şekilde inhibiyon etkisi gösterdiği belirlendi. Bu çalışmada 
belirlenen üç doğal CA 5A inhibitörlerinin obezite başta 
olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceği 
belirlenmiştir.  

Bu çalışma, Türkiye Araştırma Kurumu-TÜBİTAK (KBAG 
114Z731) tarafından finanse edildi. TÜBİTAK'a destekleri 
için teşekkür ediyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Karbonik Anhidraz, Enzim, Fenolik 
Madde, İnhibisyon 
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Direkt ve İndirekt Işık Refleksinin Arduino Uno Aracılı 
Robotik Modellemesi 

Asli Şan Dağli Gül 
Hacettepe Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 
Türkiye 

Giriş ve Amaç: Jean Piaget ve Jerome Bruner’in 
kuramlarına göre ve fizyolojik olarak eğitim aktif, dinamik 
bir süreçtir ve öğrenenlerin interaktif katılımı ile 
güçlenmektedir. Tıp eğitiminde de canlandırma ve 3 boyutlu 
modellemeler, kalıcı öğrenmeye sağladığı katkılar sebebiyle 
dünya genelinde tercih edilmektedir.  

Yöntemler: Bu amaçla fizyolojik mekanizmaların 
açıklanmasını sağlayan 3 boyutlu, hareketli, robotik kodlama 
ile çalışan “direkt ve indirekt ışık refleksi modeli” 
oluşturuldu. Bu modele göre ışık uyarısına pupillanın 
verdiği, direk ve indirekt miyozis cevabının gösterilmesi için 
pupil sfinkter kaslarını temsil eden, hoberman çemberi ve 
bunu çevreleyen radiyal kasları simgeleyen 24 adet 
pleksiglas materyalden makas kullanılmıştır. İris, renkli 
silikon materyalden oluşturularak, arkasındaki 
mekanizmaların bağlı olduğu servo ve DC motorlar 
aracılığıyla miyozis ve midriyazisi göstermek üzere ön 
kısma monte edilmiştir. Üzerine tutulan ışığın algılanması 
için retina temsilinde LDR sensör modülü, Arduino Uno 
içine yazılmış kod ile entegre edilmiştir. Ölçülen ışık 
değerine göre açılanması sağlanan servo ve DC motorlar, 
radiyal ve sirküler kas temsili olan mekanik yapıları harekete 
geçirerek çeşitli derecelerde geri dönüşlü miyozis cevabı 
sağlamaktadır. Arduno Uno kodlaması ve bağlantıları temsili 
çift taraflı retina, Edinger Westphal nukleusları ve N. 
Okulomotoryusları kapsayacak şekilde tasarlanarak herhangi 
bir göze ışık tutulmasıyla çift taraflı cevabı gözlemlemeyi 
sağlayacak niteliktedir. Öğrenenlerin çeşitli patolojilerle 
ortaya çıkan ışık refleksi değişikliklerini izleyebilmeleri için 
konnektörler takılıp çıkarılabilir biçimde tasarlanmıştır.  

Bulgular: 

Sonuç: Sonuç olarak, teorik bilgilerin interaktif 
deneyimlerle daha kalıcı hale gelebilmesi için yapılmış olan 
bu modelleme, gelecekte daha da geliştirilmek üzere 
içerisine siliyer kasların, lensin eklenmesi ve optik 
düzeneklerin kurulması için değerli bir temel 
oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arduino Uno, Işık Refleksi, 
Modelleme 
 

PS150 

Amfi Derslerini Yeniden Düşünmek: Bu şekilde, Nereye 
Kadar? 

Selçuk Akturan1, Mustafa Sevim2, Can Erzik3, Berrak 
Çağlayan Yeğen2, Mehmet Ali Gülpınar4 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı, Trabzon 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim 
Dalı, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Büyük gruplarda yürütülen amfi dersleri, 
ülkemizde yükseköğrenimde en yaygın kullanılan ve 
etkinliği en çok tartışılan öğrenme yöntemlerindendir. Bu 
çalışmanın amacı, amfi derslerinde yaşanan deneyimleri ve 
eğiticilerin dersler için hazırladıkları sunumları 
değerlendirmektir. 
 
Yöntemler: Bu çalışma İngilizce eğitim veren Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencileri ve eğiticilerin 
katılımıyla yapılmıştır. Çalışma için, 3. sınıf programındaki 
beş ders-kurulunun ikisi seçilmiştir. Bu iki ders-kurulundaki 
116 ders saatinin 76’sında iki gözlemciden/araştırıcıdan en 
az biri bulunmuş ve “Amfi Dersi Gözlem/Kontrol Listesi 
Formu” ile birbirinden bağımsız olarak, derslerde oluşan 
ortamı ve gerçekleşen etkinlikleri gözlemlemişlerdir. 
Gözlemlenen derslerden seçilen 43 sunum materyali ise, 
diğer üç araştırıcı tarafından “Sunum Materyali 
Değerlendirme Formu”na göre değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmelerde varyans analiziyle kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Mevcudu 218 olan sınıfta, gözlemlenen derslere 
katılan öğrencilerin sayısı ortalama 51,21’di (min.=12, 
maks.=107). Eğiticilerin %80’inin dersin başında öğrencileri 
derse hazırlayacak, onların ilgilerini çekecek herhangi bir 
etkinlik yapmadığı; derslerin sadece %12’sinde içeriğin 
etkileşimli olduğu (olgu, video vb.), %88’indeyse bilginin 
düz şekilde aktarıldığı belirlendi. Öğrencilerin eğiticiye ve 
eğiticilerin öğrencilere soru sorma sayısı sırasıyla ders 
başına ortalama 1,96 (min.=0, maks.=10) ve 5,13’tü 
(min.=0, maks.=20). Değerlendirilen 43 sunumun %79,1’i 
klinik, %20,9’u temel bilim sunumuydu. Sunumlarda 
bulunan slayt sayısı 50 dakikalık ders başına ortalama 
35,28’di (min.=25, maks.=64). Slaytların içerik ve teknik 
olarak niteliği %27,9’larda “geliştirilebilir” düzeylerdeyken, 
diğerleri “kabul edilebilir” veya “yeterli” düzeylerde 
değerlendirildi. Sunumların %39,5’inde sunumun başında 
dersin öğrenim hedefleri/kapsamı paylaşılmıştı. Sunumların 
%62,8’inde yalnızca konu içerikleri aktarılmış, bu içerikler 
olgu, video, hasta öyküleri gibi materyallerle 
desteklenmemişti. Sunumların %65,1’inde, temel bilim 
sunumlarında klinikle, klinik bilim sunumlarında temel 
bilimle yeterli ilişkilendirme yapılmamıştı. 
 
Sonuç: Bu bulgular, temel ve klinik bilim içeriklerinin 
çoğunlukla düz anlatımla aktarıldığı amfi derslerinde 
içeriklerin çok yoğun olması, sınıf içi etkileşimin azlığı, 
sunum materyallerinin uygun hazırlanmayışı ve temel ile 
klinik bilimlerin yeterince entegre edilmeyişi gibi önemli 
sorunlara işaret etmekte ve bu durum şu soruyu akıllara 
getirmektedir: Amfi dersleri ile bu şekilde, nereye kadar 
devam edilebilir? 
 
Anahtar Kelimeler: Entegrasyon, Dersler, Mezuniyet 
Öncesi, Tıp Eğitimi 
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Uluslararası Öğrencilerde Yaşam Kalitesi; Süleyman 
Demirel Üniversitesi Örneği 
 
Mustafa Saygın1, Ömer Soyyılmaz2, Xiakela Memtimin2, 
Alya Alanesi2, Ülker Tunca1, Arzu Yalçın1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Isparta 
 
Giriş ve Amaç: Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim 
alan yabancı uyruklu öğrencilerin yaşam kalitesi araştırıldı. 
 
Yöntemler: Çalışmamız Klinik Çalışmalar Etik Kurulu 
tarafından onaylandı. Kişisel bilgi formu ile Sirgy vd. (2007) 
tarafından geliştirilen formu anket kullanıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya 3 kategori ile incelenen 38 yabancı 
uyruklu öğrenci; Sağlık Bilimleri 13(%34,2), Mühendislik 
8(%21,1), İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinden 15(% 
39,5) katıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerden 21(%55,3)'i 
Kadın ve 17(%44,7)'si erkekti. Geldikleri ülke bazında 
Avrupa 3(%8,3), Afrika 10(%27,8), Asya 22 (% 61,1), 
Amerika 1(%2,6) sıklığında bulundu. Genel dil seviyeleri 
okuma işlevinde orta 22(%57,9), yazma eyleminde orta 22 
(%57,9), anlama orta 17(%44,7), konuşma orta 18(%47,4) 
seviyede saptandı. Başlarından geçirdikleri sorunlar bazında 
11(% 28,9) oranı ile barınma ilk sırada geliyor. Bulundukları 
üniversitedeki öğretimden 20(%52,6), sınıf bazında 
18(%47,4), ders yükü 13(% 26,3), itibar 14(%36,8), sağlık 
hizmetleri 11(%26,3), telekomünikasyon ve teknoloji 14(% 
36,8), güvenlik ve ulaşım konusunda 16(% 42,1), genel 
yaşam kalitesi 19(% 50,0), spor tesisleri 17(%44,7), çevre 
15(% 39,5), rektörlük uluslararası ilişkiler birimi 18 (%47,4) 
oranları ile memnuniyet seviyesi tespit edildi. Kütüphane 
hizmeti 14(%36,8), beslenme hizmetleri 18(% 47,4), 
barınma hizmetleri 16(%42,1), sosyal yaşam 18(%47,4), 
kampüsteki kültürel merkezler hakkındaki düşünceleri 
12(%31,6), kulüp çalışmaları 17(%44,7) ile orta düzeyde 
memnun oldukları saptandı. Cinsiyet ile ırk, ten, cinsiyet 
ayrımına maruziyet arasında anlamlı bir korelasyon vardı ve 
erkeklerin maruz kalma durumları daha fazla saptandı 
(p=0,022, r=- 0,370). Cinsiyet ile başarı arasında anlamlı bir 
korelasyon vardı ve kadınların ders başarıları daha yüksekti 
(p=0,005, r=+0,448). Dil seviyeleri ile başarı 
karşılaştırılmasında anlamlı bir korelasyon vardı (p=0,022, 
r=+0,370). Öğrencilerin kaldıkları ortam ile verdikleri 
cevaplar arasında barınma hizmet memnuniyeti 
karşılaştırılmasında anlamlı korelasyon mevcuttu (p=0,001, r 
= +0,539). Genel yaşam kalitesi ile barınma arasında anlamlı  
korelasyon mevcuttu (p=0,006, r =+0,436). 
 
Sonuç: Yabancı uyruklu öğrencilerin yaşam kalitesi ve 
akademik başarıları; dil seviyeleri, psikolojik tatminlik ve 
barınma sorunlarının çözümü ile daha üst seviyelere 
ulaştırılabilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Yaşam 
Kalitesi, Eğitim. 
 

 

PS152 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğrencilerinde Koku-Uyku İlişkisinin Araştırılması 

Arzu Yalçın1, Ülker Tunca2, Mustafa Saygın3, Önder 
Öztürk4 
11Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
22Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
33Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
44Süleyman Demirel Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı, Isparta 

Giriş ve Amaç: Koku, koku alma duyusu ile algılanabilen, 
küçük konsantrasyonlarda havada çözünmüş olarak bulunan 
kimyasal maddelerden biridir. Koku kişinin hislerine, ruhsal 
durumuna ve davranışları ile ilgilidir. Tıp fakültesi 
öğrencilerinde çeşitli kokular ve uyku kalitesi arasındaki 
ilişki araştırıldı. 

Yöntemler: Çalışmamız Klinik Çalışmalar Etik Kurulu 
tarafından onaylandı. Kesitsel tipteki araştırmamızda 
üniversitemizin tıp fakültesi öğrencilerine sosyo-demografik 
özellikler, uyku kalitesi için Pittsburg Uyku Kalite İndeksi 
(PUKİ), literatüre göre geliştirilen koku anketi kullanıldı. 
Anket uygulaması yapılırken çalışmaya katılan kişilere koku 
ile ilgili bilgilendirme yapılmadı. Verilerin tanımlayıcı 
istatistik ve ANOVA testi ile analizi yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya; 103(%53,1) erkek öğrenci, 91(%46,9) 
kadın öğrenci dâhil edildi. Çalışmaya katılan öğrencilerin 
yaş ortalaması 21,91±1,94’idi. Öğrencilerden 45 (%23,2) 
kişi sigara ve 50 (%25,8) kişi alkol kullanıyordu. 
Çalışmamızda toplam PUKİ ölçeği ortalaması 12,88±5,60 
olarak bulundu. Çalışmaya katılan öğrencilerin 106 (%54,9) 
kişi ortamın kötü kokmasının uyku kalitesini etkilediğini 
düşünüyor. Katılımcılardan 60 (%36,1) kişi lavanta, 40 
(%24,1) kişi nane, 27 (%16,3) kişi gül kokusunun huzur 
verip, dinlendirdiğini belirtti. Öğrencilerin uykuya dalma 
sürelerinin yatak odalarında kullandıkları kokuların uyku 
kalitesini artırması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (p=0,30) ve arttı. Katılımcılardan bir gecedeki uyku 
süresi ile yatak odalarında kullandıkları kokuların uyku 
kalitesini artırması arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p=0,43) ve arttı. 

Sonuç: Çalışmamızda kişiye güzel gelen kokuların 
kullanımının uyku kalitesini arttırmada olumlu etkisi 
saptandı. Koku ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin 
mekanizmasını araştırmak için yeni çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 

Anahtar Kelimeler: Uyku, Uyku kalitesi, Koku. 
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Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gıda Katkı Maddeleri ve 
Sağlık Üzerine Etkileri Hakkında Farkındalıklarının 
Araştırılması 

Mustafa Saygın1, Ülker Tunca1, Arzu Yalçın1, Rahime Rana 
Saygın2, Fatma Sultan Köse3 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
2Isparta Şehir Hastanesi, Diyet Polikliniği, Isparta. 
3Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzincan. 

Giriş ve Amaç: Tıp fakültesi öğrencilerinde gıda katkı 
maddeleri ve sağlık üzerine etkileri hakkında bilgi, tutum ve 
farkındalıkları araştırıldı. 

Yöntemler: Çalışmamız Klinik Çalışmalar Etik Kurulu 
(26/10/2017-198) tarafından onaylandı. Öğrencilerin gıda 
katkı maddeleri ve sağlık üzerine etkileri hakkında bilgi, 
tutum ve farkındalık düzeylerinin saptanması için kişisel 
bilgi formu ile literatüre uygun olarak geliştirilen anket 
kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalaması 22,03±2,05 olan 115 
öğrenci, K:70 (%60,9), E:45 (%39,1) katıldı. Tıp 
fakültesinde sınıf dağılımı Dönem 1–16 (%13,9), Dönem 2–
20 (%17,4), Dönem 3-18 (%15,7), Dönem 4–15 (%13,0), 
Dönem 5-21 (%18,3), Dönem 6-25 (%21,7) kişi katıldı. 
Annelerin %41,7'si (48), babaların ise %62,6'sı (72) lisans 
eğitimli idi. Annelerin %55,3'ünün (63) ev hanımı; babaların 
%22,6'sının (26) eğitimci olduğu tespit edildi. Katılımcılar 
arasında doğal yiyecek ev yapımı düşüncesini taşıma oranı 
%85,2 (98) yüksek bulundu. Ev yapımı doğal yiyeceklerin 
genel olarak yoğurt, ekmek, salça, turşu ve reçel olduğu 
saptandı. Ebeveynlerin ev yapımı yiyecek hassasiyetlerinin 
%80,9 (93) yüksek oranda olduğu saptandı. Gıda katkı 
maddesi kullanmama hassaslığı da % 66,1 (76) oranında 
yüksekti. Gıda katkı maddeli ürün kullanımı hassaslığına 
bakıldığında %48,7 (56) ile oran daha düşüktü. Katkı 
maddesi kullanım amaçlarına yönelik bilgi ve tutumlarına 
bakmak için yöneltilen sorulara verilen cevaplar; raf ömrü 
uzatma 111 (%96,5), tadını güzelleştirme 101 (%87,8), 
rengini güzelleştirme 93 (% 80,9), kıvam sağlama 93 
(%80,9), bakteri üreme 88 (%76,5), topaklanma 80 (%69,6) 
olarak saptandı. Doğal besinlere karşı yönelme ile katkı 
maddesi kullanmama hassaslığı, katkı maddelerine karşı 
tereddütlü kullanım, kaçınma ve tüketmeme isteği ile 
anlamlı korelasyon mevcuttu (p=0,001, r= 0,693; p=0,001, 
r=0,305; p=0,001, r=0,302; p=0,006, r = 0,257).  

Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmeleri 
hem kendi sağlıkları, hem de hastalarına bu alışkanlıkları 
kazandırma açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Katkı Maddeleri, Katkı 
Maddeleri Farkındalık, Sağlık 

 

 

PS154 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Uyku Kalitesi 
İlişkisi 

Arzu Yalçın1, Ülker Tunca2, Mustafa Saygın3, Sadettin 
Çalışkan4 
11Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
22Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
33Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
44Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, 
Denizli. 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, Süleyman Demirel 
Üniversitesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları ve uyku kalitesi arasındaki ilişki araştırıldı. 

Yöntemler: Çalışmamız Klinik Çalışmalar Etik Kurulu 
tarafından onaylandı. Kesitsel tipteki araştırmamızda 
Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine sosyo-
demografik özellikler, uyku kalitesini değerlendirmeye 
yönelik Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ve Sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları ölçeği II anketi kullanıldı. Bağımlı 
değişken olarak uyku kalitesi, bağımsız değişken olarak 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya; 37 (%69,8) kadın ve 16 (%30,2) erkek 
öğrenci katıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş 
ortalaması 21,67±1,95’di. Çalışmaya katılan öğrenciler; 31 
(%64,6) kişi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 4 (%8,3) kişi Fen-
Edebiyat Fakültesi, 9 (%18,8) kişi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, 4 (%8,3) kişi dâhil edildi. Çalışmaya katılan 
öğrencilerin; gelir düzeyi 33(%63,5) kişi 500 ve 1000 TL 
arasında, 32(%61,5) kişi apartta yaşıyor, 24 (%45,3) kişi 
sigara ve alkol kullanıyor. Çalışmamızda toplam PUKİ 
ölçeği ortalaması 15,0±8,22 ve Sağlık yaşam biçimi 
davranışı II ölçeği ortalaması 132,52±20,28 idi. Sağlıklı 
yaşam biçimi davranış puanı ile birlikte kalınan kişi sayısı 
arasında korelasyon vardır (p=0,36). PUKİ puanında 
bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı 
ve diğer fakültelere göre Fen-Edebiyat Fakültesinde yüksek 
bulundu. 

Sonuç: Çalışmamıza katılan kişilerin sağlıklı yaşam 
davranışı ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu ortaya koyduk. Sağlıklı uyku için sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarını hayatımızın merkezine almamız 
gerektiğini öngörmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Uyku, Uyku Kalitesi, Sağlıklı Yaşam. 
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Tıp Fakültesi Pre-klinik Dönem Öğrencilerinde 
Yorgunluk ve Uyku Kalitesinin Durumu 

Arzu Yalçın1, Ülker Tunca2, Mustafa Saygın3, Rahime 
Aslankoç4 
11Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
22Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
33Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 
44Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
AD, Isparta 

Giriş ve Amaç: Tıp fakültesi pre-klinik dönem 
öğrencilerinde görülen uyku kalitesi ve yorgunluk arasındaki 
ilişkiyi araştırıldı. 

Yöntemler: Çalışmamız Klinik Çalışmalar Etik Kurulu 
tarafından onaylandı. Kesitsel tipteki araştırmamızda 
üniversitemizin tıp fakültesi 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerine 
sosyo-demografik özellikler anketi, uyku kalitesini 
değerlendirmeye yönelik Pittsburg Uyku Kalite İndeksi 
(PUKİ) ve yorgunluk derecesini belirlemede Piper 
Yorgunluk Ölçeği (PYÖ) anketi kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya; dönem I 43 öğrenci (% 31,9), dönem 
II 52 öğrenci (%38,5) ve dönem III 40 öğrenci (%29,6) dâhil 
edildi ve öğrencilerin 76 (%56,3)’sı kadın ve 59 (%43,7)’u 
erkek öğrenciydi. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş 
ortalaması 20,31±0,12’di. Uyanık kalmak için besin-ilaç 
takviye kullanımı 29 (%21,5) kişi, alkol kullanımı 35 
(%25,9) kişi ve sigara kullanımı 29 (21,5) kişi bulundu. 
Öğrencilerin ders çalışma saatleri 1-2 saat 87 (%64,4), 4-5 
saat 42 (%31,1), 5-8 saat 3 (%2,2) ve 9 saat ve üzeri 3(%2,2) 
olarak saptandı. Katılımcılardan 113 (%83,7) kişi karanlık 
ortamda uyumayı tercih ederken, 62 (%45,9) kişi yatmadan 
önce tüketilen içeceklerin uyku kalitesini etkilemediğini 
düşünüyordu. Çalışmamızda toplam PUKİ ölçeği ortalaması 
12,6±0,49 ve PİPER ölçeği ortalaması 5±0,15 olarak 
bulundu. Dönem II ve dönem III öğrencilerinde uykuya 
dalma zamanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 
(p=0,038) ve Dönem II ve dönem III azaldı. Dönem I ve 
dönem III öğrencilerinde PUKİ puanında istatistiksel olarak 
anlamlı fark vardı (p=0,01) ve Dönem II ve dönem III azaldı. 
Dönem I ve dönem II öğrencilerinde PİPER puanında 
istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,39) ve azaldı. 

Sonuç: Çalışmamıza katılan öğrencilerin yorgunluk 
düzeyleri dönem I ve Dönem II’de artarken, dönem III’ de 
azaldığı saptandı. Öğrencilerin uyku kaliteleri dönem I ve 
dönem II azaldığı, dönem III’ de artığı bulundu. Bu 
sonuçlarda eğitim-öğretimdeki yoğunluğun uyku kalitesini 
etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uyku, Yorgunluk, Uyku Kalitesi, Pre-
klinik Dönem. 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mobil İletişim 
Antenlerinin Elektromanyetik Alanlarının Ölçümleri ve 
Analizi 

Ayşe Bulut1, Arzu Fırlarer2 
1Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Güzelyurt, Kıbrıs 
2Başkent Üniversitesi, Bilgi İnnovasyon ve Teknoloji 
Transfer Ofisi, Ankara 

Giriş ve Amaç:  Baz istasyonları ve potansiyel olumsuz 
sağlık etkileri, cep telefonlarının yoğun kullanımı ile 
gündeme gelmiştir. Radyofrekans elektromanyetik alan (RF-
EMA) ölçümleri, güvenlik standartlarının oluşturulması ve 
limit değerleri içeren yasal mevzuatın hazırlanması, RF-
EMA kaynaklarını tanımlamak, uzun süreli maruz kalma 
sonuçlarını gözlemlemek ve epidemiyolojik çalışmalar için 
kullanılacak verileri elde etmek gibi çeşitli nedenlerden 
dolayı yapılır. Ölçümlerin güvenilirliğini etkileyen çoklu 
faktörler, ölçüm cihazı spesifikasyonları ve ölçüm koşulları 
ile kategorize edilebilir. 

Yöntemler: Bu çalışmada, Bilgi Teknolojileri ve 
Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından Kuzey Kıbrıs'ta 
2009-2018 arasında yayınlanan beş ölçüm raporu 
incelenmiş, baz istasyonlarının neden olduğu RF-EMA genel 
halk maruziyetindeki değişim analiz edilmiş ve sonuçlar 
sağlık etkisi yönünden ulusal ve uluslararası limit değerleri 
ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmanın kısıtlılığı, RF-EMA ölçümü 
sırasında ölçüm kriterleri ile ilgili teknik eksikliklerin olduğu 
çeşitli raporlardan elde edilen veriler ile çalışılmış 
olunmasıdır. Dolayısıyla, uzun süreli sağlık etkilerini 
tanımlamakta zorluklarla karşılaşılmıştır. Diğer sınırlama, 
ölçüm zamanı ve süresi, yakın alan/uzak alan ilişkisi, hava 
koşulları, baz istasyonlarının teknik özellikleri gibi RF 
ölçümlerinin gerçekleştirilmesinde göz önünde 
bulundurulması gereken kriterler açıkça yansıtılmalıdır. Bu 
hususlar gözetilerek gerçekleştirilmiş ölçüm raporlarında, 
genel halk maruziyetine ilişkin sağlık etkilerine yönelik 
bilgilendirmede bilgi eksikliği olmamalıdır. 

Sonuç: Mevcut bilimsel kanıtlarla oluşturulan veriler, cep 
telefonlarından kaynaklı kısa süreli RF-EMA maruziyetinin, 
EMA aşırı duyarlılığına sahip bireylerde sağlık düzeyleri 
veya fiziksel semptomlarla ilgili olmadığı sonucuna 
varmaktadır. Diğer yandan, RF alanlara aşırı hassasiyeti olan 
bireyler RF-EMA açısından yoğun alanların varlığını 
bilememekte dolayısıyla bu durum yaşam kalitelerini 
azaltmakta ve ciddi sağlık etkileri oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, EMA ölçümleri kısa ve uzun vadeli sağlık etkileri 
dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Radyofrekans, Elektromanyetik Alan, 
Ölçüm, Sağlık Etkileri 
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	Prenatal Dönemde Maruz Kalınan Elektromanyetik Alanın Davranış ve Sinaptik Proteinler Üzerine Etkisi ve Çinko Desteğinin Rolü
	Sıçanlarda Farklı Şiddetteki Akut Stresin Hipotalamus ve Bağırsakta GLP-1, IGF-1 ve MMP2 Düzeylerine Etkisinin Araştırılması  Servet KızıldağP1P, UAslı KarakılıçUP2P, Güven GüvendiP2P, Başar KoçP2P, Sevim KandişP2P, Gamze Balcı ÇamsarıP3P, Mehmet Ateş...
	Giriş ve Amaç: Glukagon-benzeri peptid-1 (GLP-1), insülin metabolizması, gıda alımı ve vücut ağırlığının kontrolü için yeni ve önemli bir hormondur. GLP-1 ayrıca doku homeostazı ve sağlığı için önemli olan insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve ...
	Batı Tipi Diyet ve Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Kolon İnflamasyonu Üzerine Etkisi UMustafa SevimUP1P, Çiğdem Çantalı ÖztürkP1P, Elif Yaren AyvazP2P, Muhammed Ali MergenP2P, Merve ÖlüçP2P, Eda Ceren GüllüP2P, Merve TemelP2P, Serap ŞirvancıP3P, Burak A...
	Giriş ve Amaç: Batı tipi diyet (BTD) düşük düzeyli inflamasyona neden olup, metabolizmayı kötü etkiler. Kısa-zincirli yağ asitlerinin (KZYA) ise bu olumsuzlukları düzelttiği bilinmektedir. Bu çalışmada BTD ve KZYA’nın, dekstran sülfat sodyum (DSS) ile...
	Yöntemler: 40 Wistar-albino sıçan biri kontrol grubu olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Diğer dört grubun içme sularına DSS (son 10 gün, %0,05’lik) eklenerek kolon inflamasyonu oluşturulmuştur. Kontrol ve kolon inflamasyonu oluşturulmuş gruplardan ikisi...
	Sonuç: DSS’nin kolon inflamasyonu oluşturmadaki etkisi, BTD ile beslenen hayvanlarda azalmıştır. Buna karşılık BTD lipid düzeylerini olumsuz etkilemiştir. KZYA kullanımı ise BTD’nin bozduğu lipid değerlerini düzeltirken, kolon inflamasyonu üzerinde bi...
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	Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçan Modelinde Karvedilol’ün Diyabetik Nefropati Üzerine Koruyucu Etkileri
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	Düzenli Egzersiz Otonom Sinir Sistemi Aktivitesi ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişkiyi Etkiler
	Tüketici Egzersizin Sıçan Kalp Kası ve İskelet Kasında Farklı Zaman Aralıklarında Ortaya Çıkardığı Hasar Belirteçleri
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	Erkek Sıçanlarda İstemli Egzersizin Su Tüketimi ve Kan Basıncı Üzerine Etkisi
	Akut Tüketici Egzersizin Sıçan Sağ ve Sol Ventrikülünde Oksidatif Sürece Ve PON-1 Enzim Aktivitesine Etkisi
	Akut Egzersiz Yapan Sıçanlarda Asetaminofenin Karaciğer Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkileri
	Probiyotikler Wistar Sıçanlarında Egzersize Bağlı Oksidatif Stresi Azaltır
	Akut Supramaksimal Egzersizin Koku Duyusu Performansına Akut Etkisi
	Egzersiz ile Birlikte Omega 3’ün (DHA) Etkinliğinin Deneysel Aşil Tendinopati Oluşturulan Sıçanlarda Araştırılması
	Yaşlı Sıçanlarda Kurkumin Uygulamasının Gastroknemius Kasında Total Oksidan ve Total Antioksidan Seviyelere Etkisinin Araştırılması
	Sigara Bağımlısında Hipnozun Solunum Fonksiyonu Üzerine Etkisi
	Kannabinoid Tip 2 Reseptör Aktivasyonu Çekal Ligasyon Puncture ile Oluşturulan Sepsis Modelinde Akciğerde İnflamasyon ve Apoptozu Azaltır
	Melatonin, Hormon Replasman Tedavisi ve Egzersizin Menopoz Oluşturulmuş Sıçanlarda Kardiyovasküler Etkileri Sevil Arabacı TamerP1P, UTülin AltınolukUP1P, Miray EmranP2P, Seda KorkmazP2P, Rozerin Göze YükselP2P, Zeynep BaykalP2P, Zehra Sena DurP2P, Hil...
	Giriş ve Amaç: Menopozla oluşan östrojen kaybı kardiyovasküler hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar. Hormon replasman tedavisinin (HRT) veya egzersizin menopoz sonrası semptomları iyileştirdiği bilinmesine rağmen, HRT’nin bilinen yan etkilerini ha...
	Yöntemler: Anestezi altında bilateral ovariyektomiyi takiben Sprague-Dawley sıçanlara (her grupta n=8 olmak üzere, 8 grup) normal su veya içme sularında HRT (1 mg/kg/gün), melatonin (4mg/kg/gün) veya HRT+melatonin verildi. Bu 4 grup, postoperatif 14. ...
	Sonuç: Çalışmamızda, HRT’nin tek başına ya da egzersiz ile birlikte kullanımının oksidan/antioksidan dengesini bozduğu; melatonin eklenmesinin ise HRT kaynaklı kardiyovasküler inflamasyonu hafiflettiği gözlendi. Bulgularımız melatoninin postmenopozal ...
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	Diyabetik Sıçanlarda Sistemik Adropin Uygulamasının Kalp Kası Oksidan ve Antioksidan Düzeyleri Üzerine Etkisi  UFathia Hussien MohamedU, Çiğdem Özer Gazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
	Sertralin Uygulanmasının Kalbin Kasılma Gücü Üzerine Etkisinin Araştırılması; İn Vitro Model
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	Betül ÇiçekP1P, Mehmet KuzucuP2P, Ahmet HacımüftüoğluP3P, Mostafa Abd El AtyP3P, UMustafa GülUP1P P1PAtatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum P2PErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyo...
	Giriş ve Amaç: Deinoksantin, radyasyona dayanıklı bakteri Deinococcus radiodurans’ın hücre duvarında bulunan pro-apoptotik etkiye sahip bir karotenoid türevidir. Meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifene karşı zamanla direnç gelişmektedir. Bu ça...
	Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre hücrelere uygulanan 200 µg/ml deinoksantin+10 µM tamoksifen değerlerinde 24 saat inkübasyon sonrası sinerjik etki saptandı. CA aktivitesi deinoksanttinden etkilenmedi, tamoksifen CA aktivitesini azalttı, ancak deinok...
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	Hekza Sübstitüe Yeni Organofosfazen Bileşiklerinin İn Vitro Sitotoksisite ve Genotoksisite Özellikleri
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	Resveratrolün Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisinde Nöronal Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonunun Rolü
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	Siçanlarda Pentlenetetrazol Tutuşma Modelinde CB1 Reseptor Agonist ve Antagonistinin Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi
	Genetik Absans Epilepsili (WAG\Rij) Sıçan Modelinde Izofloran ve Ketamin/Ksilazinin Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi
	Kloral Hidrat ve Üretanın WAG\Rij Sıçanlardaki Epileptiform Aktiviteye Etkisi
	Farklı Anatomik Bölge Tayini ile Sıçanlarda Oluşturulan Kupa Terapisi Modelinin Epileptik Nöbetler Üzerine Koruyucu Etkisi
	WAG/Rij Sıçanlarda Görülen Epileptik Aktivite Üzerine Kanabinoidlerin Etkisi ve Bu Etkide Pürinerjik P2X7 Reseptörünün Rolü
	P2X7 Reseptörleri ve Memantinin WAG / Rij Sıçanlarda Görülen Epileptik Aktivite Üzerine Elektrofizyolojik ve Biyokimyasal Etkisi ve Etkileşimi
	Penisilin-G ile Deneysel Epilepsi Oluşturulmuş Sıçanlarda Minoksidil’ in Etkisinin Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi
	Santral Yolla Uygulanan Nöropeptid S'nin Epileptik Nöbetler, Anksiyete ve Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkileri; Cinsiyetin Rolü
	Nikotin Tercih Eden Sıçan Soylarında Nikotin Yoksunluğunun Sukroz Tercihine Etkisi
	Radyofrekans Elektromanyetik Alanlara Prenatal Maruziyetin Sıçan Hipokampüsüne Etkisi: Nesil Çalışması
	Titreşme Birleşme Eşiğinin Ölçümünde Yeni Bir Yöntem: Arduino ile Titreşme Birleşme Eşiğinin Tespiti
	Valproik Asit ile Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi
	Sıçanlarda Tekrarlayan Asetaminofen Kullanımının Hipokampus, Prefrontal Korteks ve Karaciğerde IGF-1 ve MMP-2 Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
	GDNF’nin Beyin Felci Sonrası İyileşme Sürecinde Nörovasküler Yapılar Üzerine Etkisi
	Polifenollerin Nöronal Rotenon Toksisitesindeki Koruyucu Etkileri ve Apoptozis
	UBetül GençUP1P, Özlem Yi̇lmazP1P, Mümin Alper ErdoğanP2P P1PEge Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye P2Pİzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
	Giriş ve Amaç: Yaygın kullanılan bir pestisit olan rotenonun mitokondrilere etki ederek oksidatif strese neden olduğu ve nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirildiği bilinmektedir. Kurkumin ve resveratrol ise doğal polifenollerdir. Bu çalışmada, ...
	Yöntemler: Çalışmada ilk olarak, SH-SY5Y hücre hattında Rotenonun 1,5,50,100,150,200,250,500,1000 nM dozları kullanılarak hücre ölümü meydana getiren dozu belirlendi ve etkin dozun (LD50) 200 nM olduğu tespit edildi. Bunun ardından tedavi için hücrele...
	Sonuç: Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, rotenonun in vitro ortamda SH-SY5Y hücre hattında hücre ölümünü artırdığını, buna karşın rotenon ile meydana getirilen toksisite modelinde kurkumin ve resveratrol polifenollerinin düşük dozlarda (Resverat...
	Anahtar Kelimeler: Apopitoz, Kurkumin, Nöronal Toksisite, Resveratrol, Rotenon
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	Eylem TurgutP1P, Hande ParlakP1P, Asiye Kübra GöksuP2P, Gamze TanrıöverP2P, Levent SarıkçıoğluP3P, UAysel AğarUP1P P1PAkdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye P2PAkdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve E...
	Giriş ve Amaç: Parkinson hastalığı (PH) nigrostriatal yolaktaki nöromelanin içeren dopaminerjik nöronların kaybı ile ortaya çıkan kronik nörodejeneratif bir hastalıktır. Derin beyin stimülasyonu (DBS), Parkinson hastalığında (PH) tedavi amaçlı kullanı...
	Yöntemler: Çalışmamızda yetişkin erkek Wistar sıçanlar rastgele 4 gruba ayrılmıştır. 1) Kontrol (n=12), 2) Parkinson (n=12) (Bilateral striatal PD modeli, AP:0,7, L:3,4, V:5.0, bregmaya göre), 3)Sham (Parkinson+Elektrot) (n=20) (Elektrot yerleşimi bil...
	Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, SNr’ye uygulanan DBS’in serebellumda BDNF düzeylerini artırarak Parkinson hastalığında meydana gelen hareket bozukluklarını azalttığını göstermektedir. Projemiz Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinas...
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	Deneysel Obezite Modeli Oluşturulan Sıçanlara İntraserebroventriküler MOTS-c İnfüzyonu Periferal Uncoupling Proteinleri Artırır
	Sistemik Adropin Uygulamasının Diyabetik Sıçan Karaciğer Dokusunda Oksidadif Stres Üzerine Etkisi
	Yaşlı Sıçanlarda Ilımlı Yüzme Egzersizinin Metabolik Etkisi
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	Ghrelin’in Septik Sıçanların Beyin Dokusunda Enerji Metabolizmasına Etkisi
	Deneysel Hipertiroidi Oluşturulan Sıçanların Böbrek Dokusunda İn Vivo Melatonin Uygulamasının Tiroid Hormon Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
	Fruktoz ile Oluşturulan Metabolik Sendromun Uzaysal Öğrenme ve Bellek Testleri Üzerine Etkisi
	Hipertiroidili Sıçanların Karaciğer Dokularında Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi
	Yaşlanma Sürecinde Pankreas Dokusunda Oksidatif ve Histolojik Değişiklikler
	Sıçanlarda İntraserebroventriküler Salusin-β İnfüzyonun GnRH Seviyesi Üzerindeki Etkileri
	Tip 2 Diyabette Melatonin ve Luzindol Kullanımının Böbrek ve Karaciğer Dokularında İnflamatuvar Sitokinlere Etkisinin Araştırılması
	Tip 2 Diabetes Mellituslu Bireylerde Beden Kütle İndeksi ve Bel Boy Oranı Sınıflandırmasına Göre Apelin Hormon Düzeyinin Araştırılması
	Visseral Adipoz İndeksi ve SIRT1 Gen Ekspresyonunun Tip 2 Diabetes Mellitus ile İlişkisi
	Streptozosin ile İndüklenen Diyabetik Ratlarda Yara İyileşmesi Üzerine Borfenilalanin ve Çinko İçeren Nanoemülsiyon Formülasyonlarının Etkinliklerinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
	UGülşah GündoğduUP1P, Köksal GündoğduP2P, Kemal Alp NalcıP3P, Tuba DemirciP4P, Afife Büşra UğurP5P, Fatma Demirkaya MiloğluP6P, Ahmet HacımüftüoğluP3P, Meltem ÇetinP5P P1PPamukkale Üniversitesi Tıp Fak., Fizyoloji ABD, Türkiye P2PDenizli Devlet Hastan...
	Giriş ve Amaç: Diabetes Mellitus (DM), pankreasın insülin hormon salınımındaki eksikliği veya yokluğu sonucu oluşan kronik bir metabolizma hastalığıdır. İnsanlarda Bor ve çinko (Zn) elementlerinin farklı biyolojik süreçlerde yer aldığı bilinmekte olup...
	Bulgular: 1. grupta yara dermisinde granülasyon, yara dudaklarının yakınında kollajen yapımı ve reepitelizasyon; 2. grupta yara kenarlarında geniş boşluklar ve yoğun granülasyon; 3 grupta repitelizasyon oluşumu ve kısmi kollajen liflerin yapımı gözlen...
	Anahtar Kelimeler: Borfenil Alanin, Çinko, Diabetes Mellitus, Yara İyileşmesi
	Melatonin Uygulanan Sıçanların Kalp Dokularında Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi
	Karaciğer İskemi Reperfüzyona Bağlı Bağırsak Doku Hasarına Coriandrum Sativumun Etkisi
	TNBS ile İndüklenen Kolit Modelinde Dokosaheksaenoik Asit (DHA)’nın İnflamatuvar Yanıttaki Rolünün Araştırılması
	Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarına Coriandrum Sativumun Etkisi
	Neuropeptide W’nin Sıçanlarda Sepsis ile İndüklenen Hepatorenal Hasara Karşı Koruyucu Etkileri
	Nöropeptit-W’nin Sıçanlarda Strese Bağlı Oluşan Mide Ülserinde Koruyucu Etkileri
	Gebe Olmayan Ratlardan İzole Edilen Uterus Kontraksiyonları Üzerine Civanperçemi (achillea millefolium) Ekstraktlarının Etkisi
	Oosit İn Vitro Maturasyonunda PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide) ve Reseptörlerinin Etkisi
	Salermide Uygulamasının Genç ve Yaşlı Testis Dokusuna Etkisi
	Sistemik Adropin Uygulamasının Diyabetik Sıçan Testis Dokusunda MDA ve GSH Düzeylerine Etkisi
	Sıçanlarda Üreme Organı Hasarına Bağlı Syringic Asidin Etkinliği
	Gentisik Asidin Sıçanlarda Over Dokusunun Torsiyon Detorsiyon Modelinde Terapötik Etkinliği
	Prenatal ve Postnatal Dönemlerde Maruz Kalınan Elektromanyetik Alan’ın Sıçanlarda Ovaryum Dokusu Üzerine Etkileri
	Deneysel Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarının Fizyopatolojisinde İrisin ve Adropinin Rolünün Araştırılması
	Yaşlanmada Salermide Uygulamasının Böbrek Dokusunda Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
	Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Hasarında Oksitosinin Etkilerinin Araştırılması
	Sıçan Böbrek Dokusuna Metotreksatın Toksik Etkileri ve Agomelatinin Koruyucu Rolü
	Gebelerde Serum Glutatyon Redüktaz Enzim Düzeyinin Belirlenmesi
	Karbonik Anhidraz I İzoenzimi üzerinde Bazı Urasil Türevlerinin İn Vitro ve İn Siliko Etkilerinin Belirlenmesi
	Eksenatidin Dental Pulpa Mezenkimal Kök Hücrelerin Adipojenik Farklılaştırılması Üzerine Etkisi
	Monosodyum İyodoasetat ile Deneysel Diz Osteoartrit Oluşturulan Sıçanlarda Borik Asidin Anti-Enflamatuvar Etkisinin Araştırılması
	Dermatozlu Hastalarda Kaşıntı ve Yaşam Kalitesini İncelmeye Yönelik Korelasyonel Bir Çalışma
	Lomber Disk Hastalarında Yürüme Analizinin Tanısal Değeri
	Lipopolisakkarit Uygulanan Sıçanlarda Kurkumin ve Rutin Lokomotor Aktiviteyi Nasıl Etkiler?
	Bazı Doğan Fenolik Maddelerin Sığır Karaciğer Karbonik Anhidraz 5A Enzimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
	Direkt ve İndirekt Işık Refleksinin Arduino Uno Aracılı Robotik Modellemesi
	Amfi Derslerini Yeniden Düşünmek: Bu şekilde, Nereye Kadar?
	Uluslararası Öğrencilerde Yaşam Kalitesi; Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
	Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Koku-Uyku İlişkisinin Araştırılması
	Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gıda Katkı Maddeleri ve Sağlık Üzerine Etkileri Hakkında Farkındalıklarının Araştırılması
	Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Uyku Kalitesi İlişkisi
	Tıp Fakültesi Pre-klinik Dönem Öğrencilerinde Yorgunluk ve Uyku Kalitesinin Durumu
	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mobil İletişim Antenlerinin Elektromanyetik Alanlarının Ölçümleri ve Analizi


