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Davet 
 
Değerli Meslektaşlarımız,  
 

İlk kongremizin yapılmasından bu yana 43 yıl geçti. Sadece 1980 ve 1982 yıllarında yapamadığımız kongrelerin dışında 
ne mutlu bize ki her yıl toplandık, bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık. Elbette bu kongrelerde birbirimizle tanıştık, 
eğlendik ve sadece bilim insanı tarafımızı değil sosyal kimliğimizi de meslektaşlarımıza gösterme fırsatı bulduk. Bu yıl 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı olarak 9-13 Eylül 2015 tarihleri arasında 41. 
Ulusal Fizyoloji Kongresine ev sahipliği yapmaktan ve siz değerli meslektaşlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyacağız. 
 
Kongre programının her anlamda doyurucu olması için Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Yönetim & Bilim Kurulu üyeleri 
ve bizler yoğun bir gayret içindeyiz. Kongrenin bilimsel programı kapsamında iki açılış ve sekiz tanesi genel (plenary) 
olmak üzere toplam 12 adet davetli konferansa yer verilmiştir. Ayrıca, programda konu odaklı ve araştırma bulguları 
sunulan çok sayıda sempozyumlar, güncel bilimsel konuların uzmanlarınca tartışılacağı iki adet panel, standart sözlü 
ve poster sunumları bulunacaktır ve genç ̧ araştırmacıların özgün çalışmaları, poster ve sözlü bildirileri 
ödüllendirilecektir. Kongrenin ilk günü düzenlenecek kurslarla özellikle genç fizyologlara teorik ve/veya uygulamalı 
eğitim fırsatı sunulacaktır.  
 
Bu yıl kongremizde sunulacak tüm bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanacaktır. İngilizce özetler 
FEPS’in uluslararası prestijli bilimsel dergisi Acta Physiologica’da “supplement” olarak yayınlanacak ve “Web of 
Science” sisteminde görünecektir.  
 
Fizyoloji kongreleri, mesleğimizin geleceğinin güvencesi olan genç araştırmacılara ulaşmayı ve katılımlarını en yüksek 
düzeyde sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla güçlü bilimsel yönü kadar kongrenin ekonomik olarak uygun 
koşullarda gerçekleştirilmesine de çalışılmış ve kayıt ücretleri önceki yıl profilinde tutularak, artış yapılmamıştır.  
 
Çanakkale’nin tarihi ve doğal zenginliklerini sizlere gösterebilmek amacıyla doyurucu bir sosyal program da kongre 
etkinlikleri arasında yer alacaktır. Ayrıca, 2015 yılının tarihe yön vermiş ve çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmış olan 
Çanakkale Savaşlarının 100.yıldönümü olması nedeniyle uzman rehberler eşliğinde yapacağımız tarihi yarımada 
gezisinin ilerleyen yıllarda kongre anılarımız içinde çok özel bir yer tutacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra 
Homeros’un İlyada destanında anlattığı toprakları birlikte gezme ve öğrenme şansı bulacağız. 
 
Hiç şüphe yok ki bilimsel ve sosyal anlamda doyurucu bir kongre yapabilmemiz için bizim hazırlıklarımızdan daha 
önemli olan siz değerli meslektaşlarımızın katılımı olacaktır. Ne kadar çok isek ve ne kadar fazla paylaşırsak 
ürettiğimiz anlar o kadar kıymetli olacaktır. Bu nedenle, Fizyoloji bilimine gönül veren meslektaşlarımızın kongreye 
katkılarını ve katılımlarını bekliyor, hepinizi Çanakkale'ye yürekten davet ediyoruz. 

 

Saygılarımızla, 

Kongre Eş Başkanları 

Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu-Alkaç  Prof. Dr. Mustafa Edremitlioğlu 

TFBD Yönetim Kurulu Başkanı     ÇOMÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji AD Başkanı  
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Kurullar 
 

Onur Kurulu 
Prof. Dr Yücel Acer, ÇÖMÜ Rektörü 

Prof. Dr. Hakkı Engin Aksulu ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili 
 

Kongre Eş-Başkanları 
Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu-Alkaç, TFBD Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Edremitlioğlu, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji AD Başkanı 
 

Kongre Düzenleme Kurulu 
Doç. Dr. Mustafa Deniz, Kongre Sekreteri 

Prof. Dr. Vural Küçükatay, TFBD Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, TFBD Saymanı 

Prof. Dr. Metehan Uzun, Kongre Saymanı 
Arş. Gör. Mustafa Kahraman 
Arş. Gör. Mehmet Akif Ovalı 

Hanife Bülbül 
Ufuk Demir 

Emel Kandaş 
Aysun Öztürk 
Zehra Vural 

Hayrünnisa Yıldırım 
Pınar Yüksel 

 
Bilim Kurulu* 

Bilim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu 

 
Bilim Kurulu Sekreteri 

Prof. Dr. İnci Alican 
 

Prof. Dr. İnci Alican, Gastrointestinal Sistem Grubu 
Prof. Dr. Sami Aydoğan, Kan – İmmun Sistem Grubu 
Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Boşaltım Sistemi Grubu 
Prof. Dr. Filiz Basralı, Kardiyovasküler Sistem Grubu 

Prof. Dr. Tamer Demiralp, Elektrofizyoloji Grubu 
Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Üreme Sistemi Grubu 

Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu, Hücre Fizyolojisi Grubu 
Prof. Dr. Sacit Karamürsel, Sinir Sistemi – Sinirbilim Grubu 
Prof. Dr. Nilsel Okudan, Spor – Egzersiz Fizyolojisi Grubu 

Prof. Dr. Güler Öztürk, TFBD-YK Temsilcisi 
Prof. Dr. Gülderen Şahin, Solunum Sistemi Grubu 

Prof. Dr. Berrak Yeğen, 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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Genel Bilgiler 
 
Temel Konu Başlıkları 

o Hücre Fizyolojisi 
o Kan-İmmun Sistem 
o Kardiyovasküler Sistem 
o Solunum Sistemi 
o Gastrointestinal Sistem 
o Boşaltım Sistemi 
o Üreme Sistem 
o Endokrin-Metabolizma 
o Spor / Egzersiz Fizyolojisi 
o Elektrofizyoloji 
o Sinir Sistemi / Sinirbilim 
o Fizyoloji Eğitimi 
o Diğer 

 
Yaka Kartı  
Kayıt sırasında size verilecek olan yaka kartlarını kongre boyunca devamlı takmanızı rica ederiz. 
 
Katılım Sertifikası 
Kongre katılım sertifikası, kongre bitiminde kayıt masasından temin edilebilecektir. 
 
Sözlü ve Poster Sunumları 
Sunumlar arzu edildiği takdirde CD veya flash disk ile Windows işletim sistemlerinde Office XP Word, Excel, 
Powerpoint programları kullanılarak sunulabilir. Tüm konuşmacıların toplantılardan en geç 30 dakika önce 
sunumlarını salonlara teslim etmiş olmasını rica ederiz. 
 
POSTER ALANI  
Kabul edilen poster sunumları belirtilen günlerde ÇOMÜ Trioa Kültür Merkezi’nin alt katında yer alan poster alanında 
sergileneceklerdir. Posterler gün gün sırası ile asılacak ve aynı günün akşamı tekrar kaldırılacaktır. Posterlerin asılması 
için gerekli malzeme, poster alanında görevliler tarafından sağlanmaktadır.  Tüm posterler için,  temel konu 
kategorilerine göre, belirli sunum zamanları atanmıştır. Bu sunum zamanlarında, posterin sunucu yazarının, 
posterinin başında bulunması ve posterleri takip edecek jüriye posterini sunması gerekmektedir. Tüm posterler için, 
temel konu kategorilerine göre, belirli sunum zamanları atanmıştır. Posterler belirtilen gün, zaman aralığı ve salonda 
2 dakikalık sözlü (tanıtım) sunumunu takiben, poster başı tartışmaları ile devam edecektir. Bu sunum zamanlarında, 
posterin sunucu yazarının, posterinin başında bulunması ve posterleri takip edecek jüriye posterini sunması 
gerekmektedir. 
 
Kongrenin Dili 
Kongrenin dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacılar İngilizce sunum yapacaktır. 
 
Acta Physiologica 
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi konuşmacılarının konuşma özetleri ile kongrede sunulan 
bildiri özetleri “Acta Physiologica” dergisinin kongreye özel “online supplement”ı olarak yayınlanmıştır. 
 
Profesyonel Kongre Organizasyon Firması 
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Bilimsel Program 
 

9 Eylül 2015, Çarşamba 10 Eylül 2015, Perşembe 11 Eylül 2015,  Cuma 12 Eylül 2015, Cumartesi 

10:00 - 16:30  
Kurslar 

08:30 - 12:00 
Bilimsel Program 

08:30 - 13:15 
Bilimsel Program 

08:30 - 12:30 
Bilimsel Program 

17:00 - 17:30  
Açılış 

12:00 - 13:30 
Öğle Yemeği ve Poster 

13:15 - 14:30  
Öğle Yemeği ve Poster 

12:30 - 14:00  
Öğle Yemeği ve Poster 

17:30 - 18:30  
Konferans 

13:30 - 18:00 
Bilimsel Program 

 
 
 

14:30 - 19:00  
Şehitlik Gezisi 

14:00 - 17:00  
Bilimsel Program 

18:30 - 19:30  
Konferans 

16.00 - 17:15 
Sözlü Sunumlar – 

Prof. Dr. Yüksel KOÇYİĞİT Anma 
Oturumu  

17:00 - 17:30  
Kapanış 

19:30 - 20:30 
Resepsiyon 
(Reception) 

18:00 - 19:00  
Olağan Genel Kurul 

20:00 - 23:30  
Gala Yemeği 

 

09 Eylül 2015, Çarşamba 
 

10:00  - 17:00 Kayıtlar 

 
10:00  - 16:30  
  

Kurslar 

KURS 1: Fizyolojik Sinyallerin Ölçülmesi ve Çözümlenmesi (Prof. Dr. Sacit Karamürsel) 
KURS 2: Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Realtime-PCR) Kursu (Prof. Dr. Metehan Uzun) 
KURS 3: Kök Hücre İzolasyonu ve Kültürü (Yrd. Doç. Dr. Yavuz Emre Arslan & Prof. Dr. Metehan Uzun) 

17:00  - 17:30 Açılış Programı 

17:30  - 18:30 Genel Konferans 1: Sosyo-Kognitif Tutuşma: İnsan Davranışları için yeni ve Bütüncül Bir Teori 
Prof. Dr. Cafer Marangoz  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu-Alkaç 

18:30  - 19:30 Genel Konferans 2: Kafa Travmasına Bağlı Nöro-Endokrin Değişiklikler  
Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Edremitlioğlu 

19:30 - 20:30 Resepsiyon (Reception) 
 

10 Eylül 2015, Perşembe 
  Salon / Hall 1 Salon / Hall 2 

08:30 - 10:00 

Sempozyum 1: 
Smooth Muscle Contractility and Calcium 

Signaling 
Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Susan Wray & Prof. Dr. Sacit Karamürsel 

Sempozyum 2:  
Apelin ve Sindirim Sistemi 

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Aysel Ağar &  

Prof. Dr. İnci Alican 

Prof. Dr. Susan Wray Prof. Dr. Aysel Ağar - Apelinin Fizyolojik Önemi 

Prof. Dr. Ahmet Ayar 
Prof. Dr. Nimet İzgüt Uysal  
Sindirim Sisteminde Apelin Ve Apelinin Mide Mukoza 
Bariyerine Etkisi 

Prof. Dr. Selim Kutlu 
Doç. Dr. Mehmet Bülbül  
Apelinin Sindirim Sisteminin Motor Fonksiyonlarına 
Etkisi 

10:00 - 10:30 Çay - Kahve Molası 

10:30 - 11:15 
Genel Konferans 3: Prof. Dr. Walter Boron   
Regulation of Intracellular pH: Role of Na+-coupled “HCO3-” transporters 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram Yılmaz 

11:15 - 12:00 

Konferans 1: Dr. Çağrı Kalaça 
Eğitimde Yeni Bir Gelecek İçin İlham Veren 

Kavramlar: Bağlantısallık, Esneklik, İnisiyatif, 
İletişim, Mizah  

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Berrak Yeğen & Prof. Dr. Ümit Kemal Şentürk 

Konferans 2: Yrd. Doç. Dr. Deniz Atasoy 
Beslenme Sinir Ağlarının Optogenetik Manipülasyonu  

Oturum Başkanları 
Prof. Dr. Gönül Peker & Prof. Dr. Selim Kutlu 
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12:00 - 13:30 
 

Poster Sunumları ve Öğle Yemeği 
Poster Sunumları -1 

Salon / Hall 1 
Hücre + Solunum 

Fizyolojisi 
Oturum Başkanları: Prof. 

Dr. Metehan Uzun & 
Doç. Dr. Sinan Canpolat 

Poster Sunumları -1 
Salon / Hall 1 

Hücre + Solunum 
Fizyolojisi 

Oturum Başkanları: Prof. 
Dr. Metehan Uzun & 

Doç. Dr. Sinan Canpolat 

Poster Sunumları -1 
Salon / Hall 1 

Hücre + Solunum 
Fizyolojisi 

Oturum Başkanları: Prof. 
Dr. Metehan Uzun & 

Doç. Dr. Sinan Canpolat 

Poster Sunumları -1  
Salon / Hall 1 

Hücre + Solunum 
Fizyolojisi 

Oturum Başkanları: Prof. 
Dr. Metehan Uzun & 

Doç. Dr. Sinan Canpolat 

Poster No: P001-P023 
P001, P002, 003,P004, 
P005, P006, 007,P008, 
P009, P010, 011,P012, 
P013, P014, 015,P016, 
P017, P018, 019,P020, 

P021, P022 

Poster No: P001-P023 
P001, P002, 003,P004, 
P005, P006, 007,P008, 
P009, P010, 011,P012, 
P013, P014, 015,P016, 
P017, P018, 019,P020, 

P021, P022 

Poster No: P001-P023 
P001, P002, 003,P004, 
P005, P006, 007,P008, 
P009, P010, 011,P012, 
P013, P014, 015,P016, 
P017, P018, 019,P020, 

P021, P022 

Poster No: P001-P023 
P001, P002, 003,P004, 
P005, P006, 007,P008, 
P009, P010, 011,P012, 
P013, P014, 015,P016, 
P017, P018, 019,P020, 

P021, P022 

 
 
13.30 - 15.30 

Sempozyum 3 
Chemosensory Physiology and Health 

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Hakan Özdener & Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç 

Sempozyum 4 
Makrofaj Farklılaşmasında ve Fonksiyonlarında 
Oksijen Düzeyinin Rolü: Hipoksi – Enflamasyon 

İlişkisi  
Oturum Başkanları:  

Prof. Dr. Ethem Akçıl & Prof. Dr. Vural Küçükatay 

Dr. Hakan Özdener Prof. Dr. Nuray Yazıhan 

Prof. Dr. Naim Khan Prof. Dr. Ahmet Ergün 

Dr. Amira Syed Prof. Dr. Mehtap Kaçar 

Dr. Hisayuki Uneyama Yrd. Doç. Dr. Ali Dursun 

15.30 - 16.00 Çay - Kahve Molası 

 
 
16.00 – 17.15 

  

Sözlü Sunumlar - Prof. Dr. Yüksel KOÇYİĞİT Anma Oturumu 

Sözlü Sunumlar / 
Oral Communications -1 

Salon / Hall 1 
Hücre Fizyolojisi  

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Nazan Dolu & 
Doç. Dr. Nesrin Ertan 

Sözlü Sunumlar / 
Oral Communications -2 

Salon / Hall 2 
Kardiyovasküler Fizyoloji  

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr Filiz Basralı Gündüz &  

Prof. Dr. Ziya Karakılçık 

Sözlü Sunumlar / 
Oral Communications -3  

Salon / Hall 3 
Sinir Sistemi Fizyolojisi / Sinirbilim  

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Narin Derin &  

Doç. Dr. Süleyman Sandal 

SS01 / OC01 Alg 
Ekstrelerindeki Esansiyel 
Yağların Anti Lösemik İlaç 
Potansiyeli / Antileukemic 
Drug Potentials of Essential 
Oils of Algea Extracts 
Belkıs Atasever Arslan 

SS06 / OC06 Melatoninin Deneysel 
Hipertansiyon Oluşturulan Erkek 
Sıçanlarda KCNQ, KNNH2 Gen 
Ekspresyonları ile QT Süresi Üzerine 
Etkileri / The Effects of Melatonin on 
Kcnq, Kcnh2 Gene Expression and QT 
Duration in Experimantally 
Hypertensive Male Rats 
Mehmet Akif Ovalı 

SS11 / OC11  
Görsel Çalışma Belleğine Farklı Bir 
Analitik Yaklaşım: Wavelet Analizi /  
A Different Analytical Approach to 
Visual Working Memory: Wavelet 
Analysis 
Gökçer Eskikurt 

SS02 / OC02 İzole Edilmiş 
Sıçan Pankreas Adacık 
Hücrelerine In 
Vitro Trombospondinin 
Etkisi / In vitro Effects of 
Thrombospondins on Isolated 
Pancreas Islet Cells in Rats 
Şefika Nur Kurt 

SS07 / OC07 Merkezi olarak enjekte 
edilen Oreksin'in kardiyovasküler 
etkilerinde merkezi siklooksijenaz-
tromboksan A2 yolağının aracılığının 
araştırılması / The investigation of 
the mediation cyclooxygenase-
tromboxane A2 pathways in centrally 
injected Orexin-induced 
cardiovascular effect 
Gökçen Güvenç 

SS12 / OC12  Lityum-Pilokarpinle 
İndüklenen Deneysel Status 
Epileptikus Modelinde Sıçanlarda 
Sitokin Seviyeleri ve Uzamsal Bellek 
Üzerine Propolisin Etkileri / Effects 
of Propolis on Cytokine Levels and 
Spatial Memory Induced by Lithium 
Pilocarpine in the Experimental 
Status epilepticus Model in the 
Rats) 
Gül Büşra Kaya 
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 SS03 / OC03 Hiperbarik 
Oksijenizasyon ve 
Önkoşullamanın Ratlarda Kolon 
Anastomozu İyileşmesi Üzerine 
Etkileri / Effects of Hyperbaric 
Oxygen and Preconditioning On 
Wound Healing in the Colonic 
Anastomosis of Rats 
Ramazan Yüksel 
 

SS08 / OC08 Nitrik Oksit Sentaz  
İnhibisyonu Hipertansiyon 
Modelinde 20-HETE’nin Rolü /  
Role of 20-HETE in Nitric Oxide 
Synthase Inhibition-induced 
Hypertension Model 
Nur Özen 

SS13 / OC13  
Deneysel Parkinson Modelinde 
Dokosaheksaenoik Asitin (DHA) 
nNOS Yolağına Etkisi / 
The Effect of Docosahexaenoic acid 
(DHA) on nNOS Pathway in the 
Experimental Model of Parkinson’s 
Disease 
Hande Parlak 

SS04 / OC04 Timokinon Kanserli 
Hücrelerde Hücre Çoğalmasını 
Baskılar ve Hücrelerin 
Apoptozunu Uyarır / 
Thymoquinone Inhibits the 
Proliferation and Induces 
Apoptosis of Cancer Cells in Vitro 
Gökhan Kuş 

SS09 / OC09 Renal İskemi-
Reperfüzyon Hasarında 
Timokinon’un Koruyucu Etkisi / 
Protective Effect of 
Thymoquinone in Damage of 
Renal Ischemia-Reperfusion 
Abdurrahman Genç 

SS14 / OC14 Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu Olup İlaç 
Kullanan Çocuklarda Kognitif 
Fonksiyonlar /Cognitive Functions 
At Children With Medicated 
Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder 
Ali Yücel Kara 

SS05 / OC05 İnsan Lenfosit Hücre 
Kültürü Ortamında Alüminyumun 
Oluşturduğu Sitotoksisite ve 
Genotoksisiteye Karşı Sarımsak 
(Allium sativum) ve Çörek Otu 
Tohumu (Nigella sativa) 
Ekstraktlarının Etkilerinin 
Araştırılması /  Effects of Black 
Cumin Seed (Nigella sativa) and 
Garlic (Allium sativum) Extracts 
on Aluminum Induced 
Cytotoxicity and Genotoxicity in 
Human Lymphocyte Culture 
Hakim Çelik 

SS10 / OC10 Hipertroidi ile 
Hipertrofi Oluşturulmuş Sıçan 
Kalbinde İskemi Reperfüzyon 
Hasarının Değerlendirilmesi /  
Ischemia/Reperfusion İnjury 
Assessment in the Hyperthrophic 
Heart Created with 
Hyperthyroidism 
Yeliz Bayar 

SS15 /OC14 Alzheimer Hastalarında 
ANG-2 ve PDGF-BB Genotiplerinin 
İncelenmesi /  
The Investigation of ANG-2 and 
PDGF-BB Genotyping in Alzheimer 
Disease 
Mukaddes Pala 

17:15  - 18:00 Genel Konferans 4: Prof. Dr. Susan Wray 
Data Integrity, Gender and Open Data – What’s On An Editor’s Mind and are You Publication Smart? 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdal Ağar 

18:00  - 19:00 Olağan Genel Kurul 
 

11 Eylül 2015, Cuma 
  Salon / Hall 1 Salon / Hall 2 

 
 
 
 
 
 
08:30 – 10:00 

Panel 1: Değişen Koşullarda Lisansüstü Fizyoloji 
Eğitimi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay 

Sempozyum 5: Alzheimer Hastalığı'nda 
Biyobelirteçler 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Görsev Yener &  
Prof. Dr. Numan Ermutlu 

Prof. Dr. Berrak Yeğen 

Prof. Dr. Görsev Yener  
Alzheimer Hastalığı Üzerine Bir Çok-Merkezli 
Çalışma: Türkiye’deki Üç Merkez Arasında total 
Tau, p-Tau ve Aβ(1-42) Düzeylerinin 
Karşılaştırılması 

Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay 
Prof. Dr. Emel Ada  
Volümetrik Manyetik Rezonans Analizlerinin 
Alzheimer Hastalığı’nda Tanı Değeri 

Doç. Dr. Melike Şahiner 
Yrd. Doç. Dr. Derya Durusu Emek Savaş  
Alzheimer Hastalığı ve Hafif Kognitif Bozukluk’ta 
Olaya İlişkin Beyin Osilasyonları 

10:00 - 10:30 Çay - Kahve Molası 

10:30 - 11:15 
Genel Konferans 5: David Eisner 
Calcium İn The Heart:  From Physiology to Disease 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neyhan Ergene & Prof. Dr. Ahmet Ayar 
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11:15 – 12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:15 – 12:30 

Sözlü Sunumlar /  
Oral Communications -4 

Salon / Hall 1 
Sinir Sistemi Fizyolojisi / 

Sinirbilim 
Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Kasım Özlük & 
Prof. Dr. Lütfiye Kanıt 

Sözlü Sunumlar /  
Oral Communications -5 

Salon / Hall 2 
Kardiyovasküler Fizyoloji + Sinir 

Sistemi Fizyolojisi / Sinirbilim 
Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Necip Kutlu & 
Doç. Dr. Bilge Pehlivanoğlu 

Sözlü Sunumlar /  
Oral Communications -6  

Salon / Hall 3 
Solunum + Boşaltım + 

Gastrointestinal Sistem 
Fizyolojisi 

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu &  

Prof. Dr. Levent Öztürk 

SS16 / OC16 Rotasyonel Wag/Rij 
Sıçanlarda Kan-Beyin Bariyeri / 
The Blood-Brain Barrier Integrity 
in WAG/Rij Rats with Rotational 
Movements 
Canan Uğur Yılmaz 

SS21 / OC21 Otistik Özellikler 
Gösteren Sağlıklı Bireylerde 
Dinlenim EEG Alfa Gücü 
Resting-State /  
EEG Alpha Power in Healthy 
Individuals with Autistic Traits 
Simge Aykan Zergeroğlu 

SS26 / OC26 Kronik sigara 
maruziyetinin DNA hasarı ve 
oksidan sisteme etkisi; alfa lipoik 
asidin rolü / Effects of Chronic 
Smoking Exposure DNA Damage 
and Oxidative System; The Role of 
Alpha Lipoic Acid (ALA) 
Mustafa Saygın 

SS17 / OC17 Sıçanlarda 
beslenmeye bağlı davranış ve 
kognitif fonksiyonlardaki 
değişmeler, nöro-glial plastisite / 
The Changes Behaviour and 
Cognitive Fountions and Neuro-
Glial Plasticity Depending on The 
Feeding in Rats 
Asuman Arslantürk Gölgeli 

SS22 / OC22 Egzersizin Yaşlıların 
Kognitif Fonksiyonlarına Etkisi / 
The Effect of Exercise on The 
Cognitive Functions of Elderly 
Özden Gökdemir 

SS27 / OC27 Deneysel Kolon 
Anastomozunda L-Carnitine 
Kullanımının Kolon Anastomoz 
Yarası İyileşmesine Etkisi / 
Healing Effects of L-Carnitine on 
Colon Anastomosis Wound on 
Experimental Colon Anastomosis 
Emel Kandaş 

SS18 / OC18 Sıçan Beyninde 
Nikotin Uygulamasının 
Mezokortikolimbik Sistem 
Yapılarında Eksprese Edilen Cart 
mRNA Düzeyleri Üzerindeki 
Etkileri / Nicotine Administration 
Effects On Cart mRNA Expression 
in Mesocortocolimbic System 
Structures in The Rat Braın 
Egemen Kaya 

SS23 / OC23 Perinatal Kafein 
Uygulamasının Yavru Sıçanların 
Beyin Dokusundaki Seks Steroit 
Hormonları Üzerine Etkisi / 
The Effect of Perinatal Caffeine 
Administration on The Sex Steroid 
Hormones in The Brain of 
Offspring Rats 
Serkan Karaismailoğlu 

SS28 / OC28 Sıçanda Stres ile 
İndüklenen Mide Ülserinde Statin 
Grubu İlaç Olan Simvastatin’in 
Etkisi /  
The Effect of Simvastatin, A 
Member of Statins, On Stress-
İnduced Gastric Ulcer in The Rat 
Muhammet Bulut 

SS19 / OC19 Diyabetik Rat 
Modelinde Metformin’in 
Diyabetik Nöropati Üzerine 
Etkileri / Effects Of Metformin On 
Diabetic Neuropathy in Diabetic 
Rat Model 
Kevser Tanbek 

SS24 / OC24 Oksitosinin L-NAME 
ile İndüklenmiş Hipertansiyon ve 
Kronik Stres Üzerine Etkisi / 
Effect of Oxytocin on L-NAME 
Induced Hypertension and 
Chronic Stress in Rats 
Merve Vatan 

SS29 / OC29 Sıçanlarda Endojen 
Santral Oreksin-A'nın Mide 
Boşalımındaki Rolü / 
The role of endogenous central 
orexin-A in gastric emptying in 
rats 
Osman Sinen 

SS20 / OC20 Apelin’in Absans 
Epilepsideki Rolü /  
The Effect Of Apelin On Absence 
Epilepsy  
Gönül Gürol 

SS25 / OC25 Melatonin 
remifentanilin negatif kardiyak 
etkilerini azaltabilir: Deneysel 
ekokardiyografik Doppler 
çalışması /  
Melatonin may reduce the 
negative cardiac effects of 
remifentanil: An experimental 
echocardiographic Doppler study 
Ahmet Barutçu 

SS30 / OC30 Sıçanlarda deneysel 
böbrek iskemi/reperfüzyon 
modelinde salusin-α’ nın bazı 
sitokinler ve lipid peroksidasyonu 
üzerine etkisi /  
Effects of salusin-α on various 
cytokines and lipid peroxidations 
in rats subjected to an 
expermental renal ischemia / 
reperfusion of rats 
Halil Düzova 

12.30 - 13.15 
Genel Konferans 6: Prof. Dr. İlber Ortaylı  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cafer Marangoz 

13:15 - 14:30 Poster Sunumları (13.15-14.00) ve Öğle Yemeği 
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 Poster Sunumları-5 / Salon 1 
Sinirbilim + Elektrofizyoloji 

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Cahit Bağcı & 

Doç. Dr. Zübeyir Bayraktaroğlu 

Poster Sunumları-6 / Salon 2 
Kardiyovasküler sistem 

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Nimet İzgüt Uysal & Doç. 

Dr. Esin İleri Gürel 

Poster Sunumları-7 / Salon 3 
Spor/egzersiz + Diğer 
Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Ersin Koylu & 
Doç. Dr. Özgür Kasımay 

 Poster No: P094 – P115 
P094, P095, P096, P097, 
P098, P099, P100, P101, 
P102, P103, P104, P105,  
P106, P107, P108, P109,  
P110, P111, P112, P113,  

P114, P115 
 

Poster No: P116 – P138 
P116, P117, P118, P119,  
P120, P121, P122, P123,  
P124, P125, P126, P127,  
P128, P129, P130, P131,  
P132, P133, P134, P135, 

P136, P137, P138 

Poster No: P139 – P162  
P139, P140, P141, P142,  
P143, P144, P145, P146, 
P147, P148, P149, P150,  
P151, P152, P153, P154,  
P155, P156, P157, P158,  
P159, P160, P161, P162, 

P216, P023 

14.30-19.00 Şehitlik Gezisi (Excursion) 
 

 

12 Eylül 2015, Cumartesi 

  Salon / Hall 1 Salon / Hall 2 

 
 
 
 
08:30 – 10:00 

Sempozyum 6  
Egzersizde Solunum Sisteminin Uyumu 

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Gülderen Şahin & 

Prof. Dr. Nilsel Okudan 

Sempozyum 5 
Stres, Üreme Fonksiyonları ve Davranış 

(Türk Nöroendokrinoloji Derneği Sempozyumu) 
Oturum Başkanları:  

Prof. Dr. Haluk Keleştimur &  
Prof. Dr. Şükrü Öter 

Prof. Dr. Gülderen Şahin Prof. Dr. Haluk Keleştimur 

Prof. Dr. Sadi Kurdak Pof. Iain Clarke 

Prof. Dr. Sami Aydoğan Doç. Dr. Sinan Canpolat 

  Prof. Dr. Sedat Yıldız 

10:00 - 10:30 Çay - Kahve Molası 

10:30 - 11:15 
Genel Konferans 7: Rashid Giniatullin: Neurophysiology of Migraine 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güldal Süyen & Prof. Dr. Fatma Töre 

 
 
 
 
 
 
11:15 – 12:30 

Sözlü Sunumlar / Oral 
Communications -7 

Salon / Hall 1 
Kardiyovasküler Fizyoloji + Sinir 
Sistemi Fizyolojisi / Sinirbilim + 

Elektrofizyoloji 
Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Nevzat Kahveci & 
Prof. Dr. Hasan Erdoğan 

Sözlü Sunumlar /  
Oral Communications -8 

Salon / Hall 2 
Endokrin-Metabolizma + Üreme 

Fizyolojisi 
Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Nesrin Sulu & 
Prof. Dr. Çiğdem Altınsaat 

Sözlü Sunumlar /  
Oral Communications -9 

Salon / Hall 3 
Üreme + Spor / Egzersiz 

Fizyolojisi 
Oturum Başkanları: 

Doç. Dr.Mehtap Kaçar & 
Doç. Dr. Halil Düzova 

SS31 / OC31 Doca-Tuz 
Hipertansiyon Modelinde Ozon 
Tedavisinin Kan Basıncı Üzerine 
Etkisi / Effects Ozone Therapy on 
Blood Pressure in DOCA-salt 
Hypertension Model 
Raziye Akcılar 

SS36 / OC36 Beslenmenin 
hipotalamik kontrolünde irisin 
hormonunun etkilerinin 
araştırılması / Investigation of the 
effects of irisin hormone on the 
hypothalamic control of feeding 
Suat Tekin 

SS41 / OC41 Erken ve geç luteal 
dönem keçi korpus 
luteumlarından izole edilen luteal 
hücre alt gruplarının hücre 
kültürleri tarafından sentezlenen 
progesteron üzerine dbcAMP’nin 
etkileri / Effects of dbcAMP on 
progesterone synthesis by 
cultured goat luteal cell 
subpopulations isolated from 
early and late luteal stage 
corpora lutea / Şevket Arıkan 
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 SS32 / OC32 Queeg Spectral 
Analysis Characteristics of 
Macedonian and Turkish Adults 
with ADHD  
Silvana Markovska Simoska 

SS37 / OC37 Streptozotosinle 
Deneysel Diyabet Oluşturulmuş 
Sıçanlarda Kefirin Böbrek 
Fonksiyonlarına Etkileri /  
The Effects of Kefir on the Renal 
Functions of Rats with 
Streptozotosin Induced 
Experimental Diabetes Mellitus 
Mustafa Kahraman 

SS42 / OC42  Spontan Hipertansif 
Sıçanlarda Egzersiz ve Egzersizi 
Bırakma (Detraining) Süreçlerinin 
Nitrik Oksit, Karbon Monoksit 
Sentezlerinde Rol Oynayan Genler 
Üzerine Etkileri / Effects of Exercise 
And Detraining On Genes Involved 
In The Synthesis Of Nitric Oxide, 
Carbon Monoxide In Spontaneously 
Hypertensive Rats  

Emine Kılıç Toprak 

 
 
 
 
 
 
 
11:15 – 12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:15 – 12:30 

SS33 / OC33 Sıçanda penisilin ile 
oluşturulan epileptiform 
aktivitede kanabinoid CB1 
reseptörü ile T tipi kalsiyum 
kanal etkileşimi /  
Interaction between cannabinoid 
CB1 receptor and T-type calcium 
channel on penicillin induced 
epileptiform activity in rat 
Sabiha Kübra Alıcı 

SS38 / OC38 Polikistik Over 
Sendromu Sıçan Modelinde 
Erdosteinin Terapötik Etkileri / 
The Therapeutic Effects of 
Erdosteine In A Rat Model of 
Polycystic Ovary Syndrome 
Recep Dokuyucu 

SS43 / OC43 İnsan Faktörü: 
Fiziksel ve Bilişsel İş Yükünün 
Etkileri /  
Human Factors: Effects of 
Physical and Cognitive Workload 
Çağdaş Güdücü 

SS34 / OC34  Heliox ile dalış 
yapan profesyonel dalgıçlarda 
dehidrasyon kaynağının tespit 
edilmesinde multifrekans 
biyoelektrik impedans analizinin 
(MF-BIA) kullanılması /  
Use of multifrequency 
bioelectrical impedance analysis 
(MF-BIA) to detect the source of 
dehydration in professional 
divers who dive with heliox 
Atilla Uslu 

SS39 / OC39 Menstural siklus 
düzensizliği fetal programlama ile 
ilişkili olabilir mi? /  
Is menstural period irregularity 
associated with fetal 
programming? 
Aişe Seda Artış 

SS44 / OC44 Fat Max Aralığında 
40 Dk Yürüme Egzersizi Yapan 
Kadınlarda Substrat Kullanımının 
Tespiti /  
Determination Of Substrate 
Oxidation During 40 Minutes Of 
Walking Exercise At Women 
Çiğdem Özdemir 

SS35 / OC35 Sıçanlarda Damar İçi 
Glukoz Uygulamasının Lateral 
Hipotalamik Alandaki 
Noradrenalin Düzeylerine 
Etkisinin Mikrodiyaliz Yöntemiyle 
Araştırılması / Investigation of 
Effect of İntravenous Glucose 
Administration on Noradrenaline 
Levels in Lateral Hypothalamic 
Area By Using Microdialysis 
Method in Rat 
Hatice Solak 

SS40 / OC40 Maternal Viral 
Mimetik Uygulamasının Dişi Sıçan 
Yavrularının Üreme Sistemi 
Üzerine Etkileri /  
Effects of Maternal Viral Mimetic 
Administration on Reproductive 
System of Female Rat Offsprings 
Pınar Çakan 

SS45 / OC45 Bilgisayara 
Uyarlanmış Tahta Çubuk Hareket 
Testi ile Klasik Annett Peg Moving 
Testinin Karşılaştırması / 
Comperation Between Classic 
Annett Peg Moving Test with 
Computer Adopted Digital Annett 
Peg Moving Test 
Nimet Ünay Gündoğan 
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12:30 – 14:00 

Poster Sunumları (12:30-13:15) ve Öğle Yemeği 

Poster Sunumları -8 
Salon / Hall 1 

Kan-Immun sistem + Diğer 
Oturum Başkanları: 
Selma Arzu Vardar & 

Doç. Dr.Ergül Alçin 

Poster Sunumları -9 
Salon / Hall 2 

Elektrofizyoloji + Diğer 
Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Gonca Akbulut & 
Doç. Dr. Atilla Uslu 

Poster Sunumları -10 
Salon / Hall 3 

Üreme + Endokrin + Diğer 
Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Asuman Gölgeli & 
Doç. Dr. Ramazan Kozan 

Poster No: P163 – P185 

P163, P164, P165, P166,  
P167, P168, P169, P170,  
P171, P172, P173, P174,  
P175, P176, P177, P178, 
P179, P180, P181, P182, 

P183, P184, P185 

Poster No: P186 – P209  

P186, P187, P188, P189,  
P190, P191, P192, P193,  
P194, P195, P196, P197,  
P198, P199, P200, P201,  
P202, P203, P204, P205, 
P206, P207, P208, P209 

Poster No: P210 – P233  

P210, P211, P212, P213, 
P214, P215, P217, P218, 
P219, P220, P221, P222, 
P223, P224, P225, P226, 

P227, P228, P229, P230,  
P231, P232, P233 

 
14.00-14.45 

Konferans 3: Prof. Dr. Bülent Bayraktar 
Spor Bilimleri ve Egzersiz Fizyolojisi 
Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Sadi Kurdak &  
Prof. Dr. Nuran Ekerbiçer 

Konferans 4: Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç 
P2X7 Reseptörlerinin Beyin Hasarındaki Rolü 
Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Güler Öztürk &  
Prof. Dr. Nilüfer Erkasap 

14.50-15.35 
Genel Konferans 8: Iain Clarke 
Innate Differences Energy Expenditure Predict The Propensity To Become 'Obese' 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nimet Ünay Gündoğan & Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu 

15.35-16.00 Çay - Kahve Molası 

16.00-17.00 
Panel 2: Bilimsel Proje Geliştirme, Yönetme ve Fonlama Stratejileri 
Gürkan Öztürk, Ayşenur Okatan, Ahmet Ayar ve Bayram Yılmaz 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Öztürk 

17.00-17.30 Kapanış ve Ödül Töreni 
  



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

13 
 

 

Sponsorlarımız / Sponsors                                                                                                        
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
*Sponsor logoları alfabetik sıraya göre dizilmiştir. / Our Sponsor logos are located in alphabetical order 

  

Sponsorlarımıza yapmış oldukları değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz! 

Thanks to our sponsors for their valuable supports!  
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Konferanslar / Conferences 
 
Genel Konferans 1 
Sosyo-Kognitif Tutuşma: İnsan Davranişlari için Yeni ve Bütüncül bir Teori 
Cafer Marangoz  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun (Emekli Öğretim Üyesi) 
 
Normal, aşırı, anormal ve paranormal insan davranışlarını, davranış değişimini ve davranışsal bağımlılığı açıklayacak yeni ve bütüncül bir teoriye 
ihtiyaç vardır. Bu çalışmada mistik deneyim, ilahi aşk, romantik aşk, şiddetli öfke, kin, fanatizm, her çeşit bağımlılık, partizanlık, terörizm ve 
hatta ruhi bozukluklar gibi duygu ve davranışların sosyal tutuşma sonunda ortaya çıktıkları ileri sürüldü. 
Bu teorinin ilham kaynağı, epileptogenezin deneysel modellerinden olan tutuşma (kindling)’dır. Elektriksel tutuşma, limbik yapıların tekrarlanan 
düşük şiddetli, eşik altı elektriksel uyaranlarla uyarılmasıyla oluşturulur. Kimyasal tutuşma, konvülsan maddelerin eşik altı dozlarda intraserebral 
veya sistemik olarak tekrar tekrar verilmeleri sonucu meydana gelir.  
Hipotezimize göre, sosyal tutuşma iç ve dış ortamdan gelen ve belli aralıklarla tekrarlanan sosyal, kognitif ve emosyonel uyaranlar tarafından 
oluşturulur. Sosyal tutuşmanın, doğruca, tersine ve yalancı diye üç çeşidi vardır. Uzun sürede belli aralıklarla tekrarlandığında sosyal tutuşmaya 
neden olabilen önemli sosyal ve emosyonel uyaranlar şunlardır: Görüntüler, fikirler, düşünceler, hissetme, kavramlar, stres, sloganlar, ayinler, 
yoğun ruhi deneyimler, kutsal metinler, öfke, kin ve aşk. Bu uyaranlar beynin özel bölgelerinde ilgili genlerin ifadesini değiştirme yoluyla, 
epigenetik mekanizmalar üzerinden etki edebilirler. Belirtilen uyaranlar beyinde yapısal değişmelere yol açabilir ve özellikle sinaps oluşumunu 
ve nörotransmitter sentezini etkileyebilirler. Böylece sinir hücrelerinin mikro çevresi değişir. Sonuçta davranış değişir. Tutkulu davranış ve 
davranışsal bağımlılık oluşabilir. Bu duruma soyal veya sosyo-kognitif tutuşma denir. 
Sosyal tutuşma teorisi aşırı, anormal ve paranormal davranışın nöral temelleriyle ilgilenenler ve eğiticiler için çok önemlidir. Özellikle, çeşitli 
sosyal uyaranların ve çevre faktörlerinin, gen ifadesini etkileyerek yeni davranış biçimlerini doğurabileceği görüşü, normal ve paranormal insan 
davranışlarının beyindeki temellerini daha iyi anlamamızı ve davranışsal bağımlılığı daha iyi tedavi etmemizi sağlayabilir. Epigenetik ve yapısal 
beyin görüntüleme çalışmalarından elde edilen sonuçlar birlikte düşünüldüğünde, sosyo-kognitif uyaranların epigenetik modifikasyonlara yol 
açabileceği, bunun da gen ifadesini ve insan davranışını değiştirebileceği söylenebilir. Ancak, tekrarlanan sosyal, emosyonel ve kogmitif 
uyaranların sosyal veya sosyo-kognitif tutuşmaya yol açtığı şeklindeki teoriyi test etmek için fonksiyonel beyin görüntüleme ve moleküler 
genetik yöntemleriyle yapılacak çok sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır. 
Anahtar kelimeler: Tutuşma, sosyo-kognitif tutuşma, insan davranışı, yeni teori 
 

Plenary Conference 1 
Socio-Cognitive Kindling: A New and Unifiying Theory of Human Behaviors  
Cafer Marangoz 
Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Samsun, Turkey (retired lecturer) 
 
A new and unifying theory is needed to explain normal, excessive, abnormal and paranormal human behaviors, behavioral addiction and how 
and why human behaviors change. In this work it was hypothesized that some human behaviors, such as mystical experiences, divine love, 
romantic love, and disgust, addiction, fanaticism, partisanship, terrorism and even mood disorders may be results of social or socio-cognitive 
kindling.  
The inspiration for this theory is the electrical and chemical kindling which are experimental models of epileptogenesis. Electrical kindling can 
be induced by repeated application of low-intensity electrical stimuli to the epileptic-prone regions of animal brain. Chemical kindling can be 
induced by repeated intracerebral or systemic application of low doses of convulsant agents.    
According to this theory, social or socio-cognitive kindling may be induced by repeated social and emotional stimuli coming from internal and 
external environments at regular intervals. There are three kinds of social kindling; direct, inverse and pseudo social kindling. Important social 
and emotional stimuli which cause social kindling when repeated for a long periods of time are images, ideas, thoughts, feelings, concepts, 
rituals, stress, slogans, ideologies, symbols, intense spiritual practices, sacred scriptures, anger, hatred and love. These stimuli may cause 
changes in the expression of the relevant genes in the specific brain regions that it turns regulate cellular events such as synapse formation and 
neurotransmitter synthesis. Then microenvironment of the nerve cells changes. Finally the human behavior will change, which is called social 
or socio-cognitive kindling. 
This new theory is extremely important for those interested in the neural basis of excessive, abnormal and paranormal human behaviors. 
Especially the notion of various social stimuli and environmental factors could lead to new patterns of behavior by effecting gene expression 
will enable us to better understand the brain basis of various behaviors and better treatment of behavioral addictions. Considering 
experimental results from epigenetic and structural imaging studies, socio-cognitive stimuli may lead to epigenetic modification that changes 
gene expression and human behavior. However, more functional neuroimaging and molecular genetic studies needs to be done to test the 
theory that repeated social, emotional and cognitive stimuli mediate social or socio-cognitive kindling. 
Key words: Kindling, socio-kognitive kindling, human behavior, new theory 
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Genel Konferans 2 
Kafa Travmasına Bağlı Nöro-endokrin Değişiklikler 
Fahrettin Keleştemur

1,2
 

1
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri  

2
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), İstanbul 

 
Kafa travması bütün dünyada yaygın bir halk sağlığı problemi olup, önemli bir sakatlık ve ölüm nedenidir. Doksan yıl önce tanımlanmış olmasına 
rağmen, kafa travmasının yol açtığı nöro-endokrin değişiklikler uzun yıllar gözden kaçmış ve üzerinde durulmamış bir konudur. Son yıllarda 
endokrinolojinin en önemli konularından birisi halinde gelmiştir. Nöro-endokrin değişikliklere yol açan en önemli kafa travması nedenleri trafik 
kazaları, düşmeler, savaş yaralanmaları ve sporla ilgili kazalardır. Boks, kik-boks gibi kavga sporlarının da nöro-endokrin değişikliklere yol açtığı 
gösterilmiştir. Her ne kadar posterior hipofiz fonksiyonları da nadiren etkilenebilirse de, en yaygın hormonal anormallik anterior hipofiz 
yetmezliğidir. GH eksikliği ise en sık karşılaşılan hormonal anormalliktir. Direkt travma, hipoksi, otoimmünite, vasküler anormallik ve genetik 
eğilim hipofiz yetmezliğinin oluşmasına yol açan mekanizmalardır. Kafa travması sonrası ortaya çıkan elektrofizyolojik anormalliklerin önemli bir 
kısmı hipofiz yetmezliğine bağlıdır ve uygun tedaviyle düzelebilir. Tedavinin özellikle bozulmuş olan kognitif fonksiyonlar üzerine olumlu etkileri 
olduğu gösterilmiştir.  
Tanriverdi F. et al. Endocrine Reviews, 2015, 36: 305-42. 
 

Plenary Conference 2 
Neuroendocrine Changes Due to Head Trauma 
Fahrettin Keleştemur

1,2
 

1
Erciyes University, Medical School, Department of Endocrinology and Metabolism, Kayseri, Turkey 

2
Directorate of Health Institutes of Turkey (TÜSEB), Istanbul, Turkey   

 
Head trauma (traumatic brain injury) is a common public health problem worldwide and is an important cause of death and disability. Although 
neuroendocrine dysfunction due to head trauma was described 90 years ago, this clinical entity was overlooked for many years. However in 
recent years this issue becomes one of the most popular subjects in endocrinology. The most common causes of head trauma induced 
neuroendocrine changes include motor vehicle accidents, falls, war accidents and sports-related head traumas. Recently, pituitary dysfunction 
has also been described in boxers and kickboxers. Although the posterior pituitary functions could be affected after TBI, anterior pituitary 
hormone deficiencies, GH deficiency in particular, are the most common hormonal problem. Direct trauma, hypoxia, autoimmunity, vascular 
anomalies and genetic predisposition are the mechanisms for the development of hypopituitarism after head trauma.  Some of the 
electrophysiological changes after head trauma are due to hypopituitarism and could be treated. Improvement of cognitive dysfunction after 
treatment of hypopituitarism has been demonstrated. Tanriverdi F. et al. Endocrine Reviews, 2015, 36: 305-42. 
 

Genel Konferans 3 / Plenary Conference 3 
Regulation of Intracellular pH: Role of Na+-coupled HCO3− Transporters 
Walter F. Boron 
Department of Physiology & Biophysics, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio, USA 
 
Because nearly all biological processes are pH sensitive and most of these processes occur inside cells, the regulation of intracellular pH (pHi) is 
of great importance. Cells regulate pHi by adjusting the balance between (1) transporters that import HCO3− (or export H+) and (2) 
transporters that export HCO3− (or import H+). Among the most important in the first group are the Na+-coupled HCO3− transporters (NCBTs); 
they use the energy of the Na+ gradient to drive what superficially appears to be HCO3− into the cell. When pHi suddenly falls, NCBTs 
accelerate, raising pHi toward normal. Besides playing central roles in pHi regulation in cells throughout the body, NCBTs are important for 
HCO3− transport across numerous epithelia (e.g., kidney tubules, GI tract, blood-brain barrier). Genetic defects in NCBTs are associated with a 
wide range of diseases, including migraine, ocular and dental abnormalities, hypertension, breast and colon cancer, seizure disorders, autism. I 
will present three vignettes from our recent, unpublished work. First, it appears that HCO3− per se is not an actual substrates of NCBTs. Rather, 
the electrogenic Na/HCO3 cotransporter NBCe1 transports either Na+ plus CO3=, or the NaCO3– ion pair (formed from Na+ and CO3=). Second, 
although NBCe1 operates with a Na+:HCO3− stoichiometry of 1:2 in other cells, in the renal proximal tubule, a 1:3 stoichiometry appears 
necessary to explain the net efflux of “HCO3−” from the cell to blood. Preliminary data suggest, however, that the actual stoichiometry is 1:2, 
but only appears to approach 1:3 because of the ability of nearby Na-H exchangers (NHE1), which alter the nanoenvironment around NBCe1. 
Third, the electroneutral Na/HCO3 cotransporter NBCn1, which carries not only “HCO3−” in an electroneutral fashion but also Na+ current, 
appears to play a permissive role in epilepsy. 
 

Genel Konferans 4 / Plenary Conference 4 
Data Integrity, Gender and Open Data – What’s on an Editor’s Mind and are you Publication Smart? 
Susan Wray 
Department of Physiology, The University of Liverpool, Liverpool, U.K. 
 
Academic publishing has probably changed more in the last ten years than the last hundred. More and more journals are appearing and many 
of them have never printed a page. Some of these new ventures appear to be more about profit than academic enlightenment.  How can we 
best navigate this new world and take advantage of all that is best about online technology?  
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The scientific community has been challenged over data reproducibility.  Recent publications have provided evidence that only a minority of 
published results can be reproduced, and have attributed this to poor experimental and reporting practices. The Nature Publishing Group have 
new submissions guidelines, to provide a better analysis in articles, and several pharmacology journals are proposing a similar strategy, aimed 
at enhancing reproducibility. Should physiology journals follow this lead? 
Another way to protect  integrity of the scientific literature is to require, at the time of publication, authors make all of the data underlying the 
findings described in their manuscript, fully available. Thus for example excel spread sheets containing the data underlying each figure and 
table, can be provided as supplementary material.  Should authors be encouraged or forced to do this? 
Physiology, as with other areas of science, is about the evidence. It is however performed by humans and they can bring their prejudices to it. 
Often this is an unconscious bias. There are data showing that if reviewers are blinded to the gender of authors on submitted papers, more 
papers with female authors are accepted. Given how important papers are to our academic success, should we investigate if there is a gender 
bias in academic publishing? 
 

Genel Konferans 5 / Plenary Conference 5 
Calcium in the Heart:  From Physiology to Disease 
David Eisner 
University of Manchester, Manchester, U.K. 
 
Calcium is the master controller of cardiac function.  It needs to increase on each beat to trigger the heart to contract to pump blood.  It must 
fall to low enough levels between beats so that the heart can relax to fill again with blood.  Heart disease, the major killer world-wide, is 
associated with abnormal calcium signaling.   
It is 130 years since Sydney Ringer found that calcium is required for cardiac contraction.  Enormous progress has been made recently in 
unraveling the regulation of calcium but there is much left to do. 
In this lecture I will present an overview of cardiac calcium signaling, showing how imaging, electrophysiology, molecular tools and animal 
models have contributed to our understanding of the physiology..  The first half of the talk will concentrate on the simple, yet elegant 
mechanisms that regulate calcium.  The remainder will focus on abnormal calcium regulation and how this can lead to some of the changes 
seen in heart failure as well as contributing to the origins of cardiac arrhythmias.   
 

Genel Konferans 7 / Plenary Conference 7 
Neurophysiology of Migraine 
Rashid Giniatullin 
Dept. Neurobiology, A. I. Virtanen Institute, University of Eastern Finland, Finland 
 
Migraine is a frequent neurological disorder characterized by a combination of typical symptoms including severe long lasting headache. In 
some cases headache is preceded by aura, a product of the phenomenon of cortical spreading depression (CSD). Both CSD and headache are 
likely related to the hyper-excitability of cortical and peripheral nociceptive neurons, respectively. In addition to the obvious translational 
aspect, migraine studies also drive our understanding of some basic principles of normal functioning of the central and peripheral nervous 
system. Here I will present our recent data on ionic mechanisms of CSD and several hypothesis of migraine pain explored in our laboratory.        
 

Genel Konferans 8 / Plenary Conference 8 
Innate Differences Energy Expenditure Predict the Propensity to become ‘Obese’ 
Iain Clarke 
Monash University, Department of Physiology, Clayton, Australia 
 
Obesity is a complex condition that can be caused by psychological conditions, simple overeating, lack of exercise, epigenetics and genomic 
factors. Data from various species including humans has clearly demonstrated that a many genes are associated with an obese phenotype. 
Accordingly, predisposition to obesity may be considered to be ‘polygenic’ and the application of quantitative genetic principles may be used to 
identify genetic linkage. Selection for body composition has been practiced in domestic animals for centuries, so studies of such species can be 
informative.  
We have studied innate factors that predispose to an obese phenotype, using sheep as a model. Genetic selection for ‘lean’ or ‘obese’ 
phenotype provided us with an opportunity to study factors that are genetically imprinted. We found that the expression of genes encoding 
appetite regulating factors in the brain were different in the two selected lines. Although the lean and fat animals have equivalent voluntary 
food intake, there are differences in energy expenditure, specifically thermogenesis, that account for their differing body composition.  
In a second series of studies, we selected animals from an outbred population that had either high or low cortisol responses to a Synacthen 
(adrenocorticotropin) challenge. High responders (HR) had a greater propensity to become obese on a high energy diet than low responders 
(LR). Adaptive thermogenesis in muscle was greater in LR, explaining their lean phenotype. These two groups of animals also display 
differences in the expression of genes throughout the hypothalamo-pituitary-adrenal axis and different response to specific stressors. In 
addition, LR animals were more active and had a proactive behavioural phenotype, whereas HR animals were reactive in nature. The cortisol 
responsiveness to Synacthen is maternally inherited. These innate, heritable phenotypic differences provide markers that can be used to 
identify individuals with greater or lesser likelihood of becoming obese on high energy diets. 
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Konferans 1 
Eğitimde Yeni Bir Gelecek için İlham Veren Kavramlar: Bağlantısallık, Esneklik, İnisiyatif, İletişim, Mizah  
Çağrı Kalaça 
Sağlık Bahçesi Eğitim Araştırma, İstanbul 
 
How do we connect each other, our surroundings and things? What do we listen to, what just not hear? What do we remember, what we 
forget? How do we interact? How do we engage other people’s worlds? How do we resemble any other being, how we differentiate?  What are 
the sources of joy and pleasure? How do we get motivated? What kind of knowledge flows easily and seamlessly into our brains? To what 
knowledge we are closed? 
While thinking of the roles and opportunities regarding learning, we should be open to discuss the achievements of social networks and their 
architectural structures. These structures have created a kind of cybernetic dimension born by their use of critical mass of human population. 
The underlying technologies are becoming experts about “pattern recognition” following the “cow-paths” of the crowded users. The 
recognized patterns and new cow-paths carry these technologies (and our understanding) further…  
We, as teachers, have much to learn from our difficult new “learners”. 
Social networks demonstrate 3 major focus areas where these social networks function: 
1. Self 
2. Activities 
3. Communities 
Styles, attitudes… Resilience and tolerance… Humor… 
A new concept map studying on the relationships and interactions among various inter-related concepts may provide us a refreshing sight for 
the future learning interactions. 
 

Conference 1 
Inspirational Concepts on “New Learning Culture”: Connectedness, Tolerence-Resilience, Initiative, Communication and 
Humor 
Çağrı Kalaça 
Sağlık Bahçesi Research and Education, Istanbul, Turkey 
 
How do we connect each other, our surroundings and things? What do we listen to, what just not hear? What do we remember, what we 
forget? How do we interact? How do we engage other people’s worlds? How do we resemble any other being, how we differentiate?  What are 
the sources of joy and pleasure? How do we get motivated? What kind of knowledge flows easily and seamlessly into our brains? To what 
knowledge we are closed? 
While thinking of the roles and opportunities regarding learning, we should be open to discuss the achievements of social networks and their 
architectural structures. These structures have created a kind of cybernetic dimension born by their use of critical mass of human population. 
The underlying technologies are becoming experts about “pattern recognition” following the “cow-paths” of the crowded users. The 
recognized patterns and new cow-paths carry these technologies (and our understanding) further…  
We, as teachers, have much to learn from our difficult new “learners”. 
Social networks demonstrate 3 major focus areas where these social networks function: 
1. Self 
2. Activities 
3. Communities 
Styles, attitudes… Resilience and tolerance… Humor… 
A new concept map studying on the relationships and interactions among various inter-related concepts may provide us a refreshing sight for 
the future learning interactions. 
 

Konferans 2 
Beslenme Sinir Ağlarının Optogenetik Manipülasyonu 
Deniz Atasoy 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Beyin ağlarını çözümlemek için geliştirilen yeni yaklaşımlar sayesinde merkezi sinir sisteminin iştahı kontrolüne dair bilgilerimiz önemli ölçüde 
ilerledi.  Tok farelerde açlığa duyarlı AGRP nöronlarının uyarılması sayesinde besin yokluğu durumuna benzer davranışları tetiklemek mümkün. 
AGRP nöronlarının bu özelliği beslenme davranışını düzenleyen sinir ağlarını tersine mühendislik yaklaşımıyla anlamaya fırsat oluşturmaktadır. 
Çalışmalarımızda optogenetik ve farmakogenetik teknikleri kullanarak AGRP nöronlarının sinaptik bağlantılarını ve bu bağlantıların beslenme 
davranışına olan katkılarını inceledik. Ayrıca AGRP nöronlarının sinaptik bağlantılarını morfolojik açıdan detaylı olarak inceleyebilmek için yeni 
teknik yaklaşımlar geliştirdik. Çalışmalarımız sonucunda bu önemli nöron grubunun bağlantılarını fonksiyonel ve morfolojik olarak irdelemiş 
olduk. 
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Conference 2 
Optogenetic Manipulation of Neuronal Circuits Regulating Feeding Behavior 
Deniz Atasoy 
Istanbul Medipol University, Medical School, Department of Physiology, Istanbul, Turkey 
 
New tools for mapping and manipulating molecularly defined neural circuits have improved the understanding of how the central nervous 
system regulates appetite. Activation of starvation-sensitive AGRP neurons can rapidly elicit behavioral state similar to food deprivation, which 
present an entry point for reverse-engineering neural circuits for hunger. We mapped functional synaptic interactions of AGRP neurons with 
multiple cell populations in mice and probed the contribution of these distinct circuits to feeding behaviour using optogenetic and 
pharmacogenetic techniques. We have also developed tools for detailed structural analysis of AGRP neuronal connections using serial-section 
electron microscopy. Our results characterized some basic features of functional and anatomical circuit organization for AGRP axon 
projections. 
 

Konferans 3 
Spor Bilimleri ve Egzersiz Fizyolojisi 
Bülent Bayraktar 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul 
İstanbu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul 
 
Uygar ülkeler için spor, sanat ve mutfak “soft power” olarak kabul edilmektedir. Bu üç unsur ülkelerin tanıtımlarına, marka değerlerine, 
ekonomilerine ve dolayısı ile uluslararası etkinliklerine önemli katkı sağlamaktadır.  
Günümüzde gelişmiş ülkeler birbirlerine üstünlüğü artık savaş alanlarında değil spor sahalarında sağlamaya çalışmaktadır. Bunu sağlayabilmek 
için en son bilimsel bilginin ve en gelişmiş teknolojinin kullanıldığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Artık ülkelerin sporcuları orduları kadar 
önemli hale gelmiştir. Bu sebeple sporculara büyük yatırımlar yapılmaktadır.  
Spor bilimleri çalışmaları, sporcu performansına yönelik uygulamalar ve spor tıbbı alanındaki çalışmalar multi disipliner yaklaşıma ve takım 
çalışmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu takımın en önemli aktörlerinden biri tartışmasız tıbbın temel alanlarından birinin çalışanı olan fizyologlardır.  
Özellikle egzersiz fizyologlarının, kinezyoloji ve biyomekanik için diğer disiplinlerle yapacakları çalışmalar, postür bozukluklarına yönelik 
düzeltme egzersizleri, fonksiyonel hareket değerlendirmesi ve eksikliklerine yönelik egzersiz planlaması konusunda faydalı olacaktır. Ayrıca 
sporculara yönelik egzersiz ve antrenman reçeteleri yazılması, performans parametrelerinin test edilmesi, test sonuçlarına uygun antrenman 
planlanması yapılabilmesi konularında da imkan yaratacaktır.  
Spor bilimlerinde güçlü gelişmeler için, sporcuların yüksek performanslı sağlıklı spor yapmaya devam edebilmelerini temin etmek için, 
yaralanmalardan korumak hatta rehabilitasyonlarında etkin yol çizebilmek için tıbbın önemli temel bilim alanı olan fizyolojinin itici gücüne 
ihtiyaç vardır. Özellik tıp nosyonu almış egzersiz fizyologlarının spor bilimleri alanında hem bilimsel çalışmalara hem de bilimsel temelli 
uygulamalara yönlenmesi bu alanda atılım için zemin yaratacaktır. 
 

Conference 3 
Sport Sciences and Exercises Physiology 
Bülent Bayraktar

1,2
 

1
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Istanbul, Turkey 

2
Istanbul University, Faculty of Sport Sciences, Istanbul, Turkey 

 
Sports, art, and cuisine are recently accepted as “soft powers” in civilized nations. These three elements are effectively adding value to the 
international activities of the countries through contributing to their presentation, publicity, brand value and also to their economy.  
Nowadays, the field of gaining advantage over other countries has changed in the developed world. Sports arenas have become the field of 
competition instead of battlefields. It is no more a secret that they are using the latest scientific knowledge and the most developed 
technology for this kind of success. These countries are vastly investing to their athletes; as the sportsmen have become the armies of the 
countries. 
Sport sciences studies as well as practices on athlete performance and works on sports medicine require a multi-disciplinary approach and 
team work. Unequivocally, the most important actors of this great team are the physiologists as the laborers of a field that is fundamental in 
medicine. 
The interdisciplinary studies conducted by physiologists especially on kinesiology and biomechanics will make a huge contribution for planning 
posture correction exercises, functional movement assessment and exercise programs oriented at deficiencies. Additionally, these practices on 
exercise and training for athletes will also create more opportunities for testing performance parameters and planning appropriate training 
programs according to test results. 
In order to experience strong improvements in sport sciences by creating an environment for athletes to have sustainable sports lives, to 
achieve high performance and to prevent injuries;  we need the driving force of physiology as one of the most important fields of medicine. 
Especially the interest and increasing work of exercise physiologists with medicine degree towards both scientific studies and scientific 
knowledge based practices in sport sciences will build a foundation of a breakthrough in the field. 
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Konferans 4 
P2X7 Reseptörlerinin Beyin Hasarındaki Rolü 
Ertuğrul Kılıç 
İstanbul Medipol Universitesi 
 
ATP hücresel fonksiyon için bir enerji kaynağı olmasına karşın, aynı zamanda hücre membranında yer alan ve sinyal iletim etkinliklerine göre iki 
alt aileye ayrılan (P2X ve P2Y) pürinerjik reseptörleri (P2 reseptörleri) üzerinden etkisini gösteren ekstraselüler sinyal molekülü olarak da görev 
yapmaktadır. P2X reseptörleri, hücre içinde kalsiyum (Ca++) birikimini uyarak ekstraselüler, ATP kapılı, seçici olmayan katyon kanallarıdır. 
Nörodejeneratif hastalıklar gibi stres koşulları altında, özellikle glutamat reseptörünün aşırı aktivasyonunun Ca++ toksisitesine neden olarak 
hücre ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle, P2X reseptörlerinden özellikle P2X7’nin aktivasyonunun aracılık ettiği Ca++ girişinin, glutamatın 
neden olduğu aşırı Ca++ birikimine katkıda bulunması ve nöronal hücre ölümünü artırması beklenmektedir. Bu konuşma çerçevesinde devam 
eden çalışmalarımız doğrultusunda, (i) in vitro ve in vivo nöronal P2X7 reseptörü ekspresyon özellikleri; (ii) fokal serebral iskemi ve optik sinir 
kesisi sonrası nöronal sağkalım ve apoptozdaki etkileri; (iii) bu bağlamda sinyal yolakları üzerine olan etkinlikleri; (iv) hücre içi Ca++ birikimi ve 
kaynakları ile; (v) beyin elektriksel aktivitesi üzerine olan etkileri ve mekanizmaları özetlenecektir. 
Anahtar kelimeler: Purinerjik reseptörler, P2X7, Beyin felci, Optik sinir hasarı ve sinyal iletim sistemleri 
 

Conference 4 
The Role of P2X7 Receptors in Brain Injury 
Ertuğrul Kılıç 
Istanbul Medipol Universitesi, Istanbul, Turkey 
 
Although ATP is a source of energy for cellular function, it is also known to act as an extracellular signaling molecule, which activates purinergic 
receptors (P2 receptors) on the cellular membrane and classified into two subfamilies (P2X and P2Y) according to the signal transduction 
activities. The P2X receptors are extracellular ATP-gated nonselective cation channels that stimulate calcium (Ca++) accumulation within the 
cell, expressing these receptors. In the case of stress condition such as neurodegenerative disorders, the role of Ca++ toxicity has been well 
known, particularly after glutamate receptor over-activation. Therefore, it is expected that activation of P2X- especially P2X7- receptors 
mediated Ca++ entry may contribute to that of glutamate receptor mediated Ca++ accumulation and worsen neuronal cell death. In the 
present talk, our studies about the role, mechanism and expression patterns of P2X7 receptors will be summarized, including (i) glial and 
neuronal expression patterns of P2X7 receptors in-vitro and in-vivo; (ii) their roles in neuronal survival and apoptosis after focal cerebral 
ischemia and optic nerve transection; (iii) their effects on signaling pathways; (iv) intra-cellular Ca++ accumulation and sources; and (v) brain 
electrical activity. 
Key words: Purinergic receptors, P2X7, Cerebral ischemia, Optic nerve injury, signaling pathways  
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Sempozyumlar / Symposia 
 

Sempozyum 1: Düz kas Kasılma ve Kalsiyum Sinyali /  
Symposium  1: Smooth Muscle Contractility and Calcium Signaling 
 

S1.1 The Myometrium, Calcium and Contractility 
Susan Wray  
Department of Cellular and Molecular Physiology, University of Liverpool, Liverpool, U.K. 
 
The myometrium, like other smooth muscles, requires a rise in intracellular calcium for contraction.  Experimental work has revealed the key 
role of L-type Ca channels, opened by depolarization, in bringing about this rise of Ca, and Ca transients.  Measurements of intracellular Ca 
have shown a close association between the size and duration of the Ca transient and the ensuing contraction.  More frequent action 
potentials leads to more Ca and force. 
More problematic was uncovering the role of the internal Ca store, the sarcoplasmic reticulum (SR) in the myometrium.  Several years ago we 
showed that if the SR was disabled, using cyclopiazonic acid (CPA), to inhibit the SR Ca-ATPase and therefore decreases SR luminal content, the 
spontaneous Ca signals and contractions of myometrium increased. Further experiments convinced us that the increased contractility was not 
due to a Ca sparks- STOCs coupling mechanism. In the pregnant rat uterus, depleting the SR of Ca followed by re-admission of external Ca, 
results in calcium influx and a rise in basal Ca and tone. We suggest that this Ca influx is due to store operated Ca entry (SOCE), as it is resistant 
to nifedipine but sensitive to the SOCE inhibitor SKF96365. There is also now evidence that store depletion causes a depolarization. We 
therefore suggest that SR Ca depletion induced by agonists activates SOCE, leading to depolarisation of the uterine myocytes, which stimulates 
electrical activity, thereby increasing Ca signals and accompanying contractions. 
Recent work suggests that hypoxia may alter the relation between Ca and force and that this is an important preparation for labour. 
Thanks to colleagues past and present who have contributed to these studies.  
 

S1.2 Miyometriyum Kasılmasının Düzenlenmesinde İyon Kanallarının Rolü 
Ahmet Ayar 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Trabzon 
 
Hamilelik süresince fötüsa “ev sahipliği” yaparken kasılma yönünden bebeği uyandırmayacak düzeyde sakin bir evre geçiren uterus, bebek 
yeterli gelişimi sağladığında (“miad”) güçlü kasılmalarla doğum eyleminin gerçekleşmesini sağlayan, duvarı düz kas özelliğinde bir organdır. 
Miad’tan önce uterusun kasılması erken doğum eylemine yol açar ki bu durum prematüre bebekte başta akciğer ve beyin gelişimi 
tamamlanmamasına bağlı bebeğin yaşamını riske eden ve yaşaması durumunda da bebek ve ailesi ile sağlık sisteminin ömür boyu yüzleşeceği 
ve ciddi maliyeti olan bir durumun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Uterus kasını baskılayarak, doğumu (erken başlayan) saatler ile ifade 
edilecek düzeyde geciktirecek ilaçlar ve yaklaşımlar klinik açıdan son derece önemli sayılmaktadır. Diğer taraftan, hamilelerde miad geçmesine 
(“gün aşımı”) rağmen doğum eyleminin başlamaması veya bebeği doğurmak için yeterince güçlü kontraksiyonların olmaması da hem bebek 
hem de anne sağlığını riske eden bir başka problemdir. Her iki durumun da etkinlik ve güvenlik yönüyle ideal bir tıbbi tedavisi mevcut değildir. 
Başta doğum eylemi olmak üzere, post-partum uterus involüsyonunu kapsayan süreçler uterus düz kası kasılması ile alakalı olup; bu süreçlerin 
mekanizmasının anlaşılması erken doğum eylemi riski ve uterus tembelliği ile alakalı sağlık sorunlarında hasta ve toplum lehine direk klinik 
uygulamaya yansıyabilecek gelişmeler sağlama potansiyelindedir. Miyometriyum kasılabilirliği, aralarında voltaj bağımlı kalsiyum kanalları, 
sodyum kanalları, kalsiyum bağımlı iyon kanalları ve hiperpolarizasyonla aktive olan siklik nükleotid kapılı peysmaker kanallarının da yer aldığı 
iyon kanallarının miyometriyumda ifade edildiği ve miyometriyal aktivitenin kontrolünde anahtar rol oynadığı bilinmektedir. Bu panelde 
miyometriyumda yer alan iyon kanalları ve kasılmayı kontroldeki rolleri özetlenecektir. 
 

S1.2 Regulation of Myometrial Contractility: Focus on Ion Channels 
Ahmet Ayar 
Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Dept. of Physiology, Trabzon, Turkey 
 
The myometrium, smooth muscle structured middle layer of uterine wall, remain quiescent, not to awake the baby during pregnancy when it 
host the baby and suddenly starts strong contractions to deliver the baby at term. Regular uterine contractions before the 37th week of 
pregnancy can lead to pre-term labor and the premature infants face a great risk of life because of undeveloped immature brain and lung to be 
able to live in extrauterin environment, and the premature baby pose long-term serious cost to the family, society and health care system. 
Drugs and procedures that capable of managing pre-term labor by inhibiting premature uterine contractions, even by means of hours, are 
considered of clinically important. Conversely, reduced activity of the uterus; failure of induction of spontaneous labor despite the normal 
duration of pregnancy is over (prolonged pregnancy) or only weak contractions that not sufficient to expel the fetus can be life-threatening for 
the fetus, the mother, or both. . There is no effective and safe therapeutic option available for the both conditions. Labor and post-partum 
involution of the uterus are all uterine smooth muscle contractility related processes and better understanding of these mechanisms have a 
high potential to provide direct translational advances in management of pre-term labor and dystocia to the benefit of patients and society. It 
has been documented that multiple types of ion channels including voltage-gated Ca2+ channels, Na+ channels, K+ channels, Ca(2+)-activated 
channels and hyperpolarization-activated pacemaker channels are expressed and are key for controlling myometrial contractile activity. This 
presentation briefly reviews the ion channels expressed in the myometrium and highlights the role of ion channel activity on the control of 
myometrial contractility  
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S1.3 Melatonin ve Serotonin Reseptörlerinin Uterus Kontraktilitesi Üzerine Etkileri 
Selim Kutlu 
Necmettin Erbakan University, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 
 
Pineal bezden salgılanan melatonin hormonu organizmanın sirkadiyen ritminin düzenlenmesi yanında birçok fizyolojik süreçte rol 
oynamaktadır. Dişi üreme sistemi de melatonin için önemli bir hedef bölgedir. Memelilerde melatonin reseptörleri aracılığıyla, hipotalamo 
hipofizeyal gonadal eksende LH ve östrojen sekresyonunun inhibisyonu, oosit olgunlaşması ve emriyonal gelişimin indüksiyonu, plasenta ve 
fetusta koruyucu etkiler ve miyometriyum kontraksiyonlarının modülasyonu gerçekleşmektedir. Sıçanlarda uterus kasılmaları üzerinde inhibitör 
etkiler oluşturan melatonin, insan miyometriyum hücrelerinin oksitosine duyarlılığını arttırmaktadır. Bu etkiler melatonin reseptörlerinin aktive 
olması sonucu, bazı hücre içi sinyalleşme mekanizmalarıyla birlikte intraselüler Ca+2 ilişkili süreçler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Uterus 
kontraksiyonları sonucu doğumun gerçekleşmesinde sirkadiyen ritim ve melatoninin etkili olabileceğini gündeme getiren bulgular, daha ileri 
düzeyde irdelenmeye ihtiyaç duymaktadır. 
Serotonin, alt tipleriyle birlikte 7 farklı reseptör türüne sahip bir molekül olarak merkezi sinir sistemi ve periferik organlarda bazı fizyolojik ve 
fizyopatolojik işlevlerde rol oynar. Serotonin 3 reseptörü iyonotrofik özellikteyken, diğer reseptörlerin tümü G protein kenetli reseptörler 
grubundandır. Serotonin düz kas kasılması üzerinde belirgin etkilere sahiptir. Damarlarda doz bağımlı olarak farklı etkiler oluştururken, 
intestinal sistem, bronşlar ve uterusta genellikle kontraktiliteyi uyarır. Memelilerdeki uterus dokusunda serotonin reseptörlerinin birçok alt tipi 
ifade edilir. Serotoninin miyometriyal kontraksiyonları indüklediği, reseptör antagonistlerinin ise kasılmaları inhibe ettiği bilinmektedir. Uterus 
bezlerinde lokal serotonin immünoreaktivitesinin gözlenmesi miyometriyum kontraktilitesi yanında bazı embriyonal ve fetal süreçlerde 
serotoninin rol oynayabileceğine işaret etmektedir. Agomelatin, melatonin agonisti ve serotonin 2c reseptör antagonisti özelliklere sahip yeni 
bir antidepresan ajandır. Bu molekül sıçan miyometriyum kasılmalarını belirgin şekilde inhibe etmektedir. Bu sempozyumda melatonin ve 
serotonin reseptörlerinin miyometriyum kasılmalarındaki muhtemel Ca+2 aracılı rolleri tartışılacaktır. 
 

S1.3 Effects of Melatonin and Serotonin Receptors on Myometrial Contractility 
Selim Kutlu 
Necmettin Erbakan University, Medical School, Department of Physiology, Konya, Turkey 
 
Melatonin hormone is secreted from pineal gland, play roles related to many physiological processes in addition to regulation of circadian 
rhythms in organism. Female reproductive system also is a target for melatonin. Several physiological events such as inhibition of LH and 
oestrogen secretion in hypothalamo-hypophyseal system, induction of oocyte maturation and embryonic development, protective effects on 
placenta and foetus and modulation of uterine contractions occur via melatonin receptors in mammals. Melatonin have inhibitory effect on 
myometrial contraction in rat while it increases sensitivity of human myometrium cells. These effects are mediated through intracellular Ca+2 
related events accompanied some intracellular signalling mechanisms as a result of activation of melatonin receptors. Studies reporting 
possible role of melatonin and circadian rhythm on parturition through uterus contractions indicate the need for further investigation. 
Serotonin has role in various physiological and pathophysiological events in central nervous system and peripheral organs by binding to 7 
different receptor types and subtypes. Serotonin 3 receptor is ionotropic while all the others belong to G protein coupled receptor family. 
Serotonin has prominent effects on smooth muscle contractility. Serotonin causes different effects on blood vessels in dose dependent 
manner, whereas generally stimulates contractions in intestinal system, bronchi and uterus. Most subtypes of serotonin receptors are 
expressed in mammalian uterus. It is known that serotonin has stimulatory and its' receptor antagonists inhibitory effects on myometrial 
contractions. Presence of local serotonin immunoreactivity in uterus glands may implicate a role for serotonin in embryonic and foetal 
development in addition to effects on myometrial contractility. Agomelatine, with its melatonergic agonistic and serotonin 2c antagonistic 
properties, is a new antidepressant agent. This molecule apparently inhibits myometrial contractions in rat in vitro. Possible Ca+2 mediated 
effects of melatonin and serotonin will be discussed in this symposium. 
 

Sempozyum 2: Apelin ve Sindirim Sistemi /  
Symposium  2: Apelin and Digestive System   
 

S2.1 Apelinin Fizyolojik Önemi 

Aysel Ağar  

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Antalya 

 

Apelin ilk olarak sığır midesinden izole edilmiştir. Apelin, 77 amino asitli preproapelin şeklinde sentezlenir. Preproapelin parçalanarak, apelin 13 

(apelin 65-77), apelin 17 (apelin 61-77) ve apelin 36 (apelin 42-77) olarak üç tip apelin oluşturur. En yüksek aktivitesi olan Apelin 13’dür. G-

proteini ile eşleşen apelin reseptörü (APJ) insanda, farede ve sıçanda bulunmaktadır. Apelin ve APJ reseptörü etkileşimi farklı hücrelerde farklı 

yolakları aktif hale getirerek etki gösterir. Akt ve Raf fosforilasyonunu artırır. 

Apelin ve APJ santral sinir sistemi (hipokampus, serebellum, striatum, amigdala, hipotalamus), kalp akciger, böbrek, retina, adipose doku, 

uterus, testis, pankreas langerhans adacıkları, gastrointestinal sistem ve ürogenital sistemde yaygın olarak bulunmakta ve önemli 

fonksiyonlarda rol almaktadır. 

Apelin miyokard kontraktilitesini ve kalp ritmini artırır, vazomotor tonusu  azaltarak kan basıncını düşürür. Kalpte laktat dehidrogenaz ve 

malondialdehit miktarını azaltır. Damar düz kaslarında  siklin D1 aracılığıyla proliferasyon oluşturur. Apelin retinal angiogeneze neden olan 

önemli bir faktördür. Apelin TNF-α ve IL-1β’yı artırarak angiogeneze neden olur. Diyabetik retinopati gelişiminde vaskuler endotelyal büyüme 

faktörü (VEGF) ve apelinin rolü vardır. Apelin sıvı homeostazisinin kontrolünde  vasopressin ile etkileşim içindedir. Hipotalamusta supraoptik 
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çekirdek(SON) ve paraventrikuler magnoselluler hücrelerde apelin ile oksitosin birlikte salgılanır. Oksitosin salgılayan nöronları inhibe edici 

etkisi vardır. Apelin hücre yaşamında rolü olan kinazı aktive ederek NMDA reseptörlerinin oluşturduğu eksitoksiteye karşı neuroprotektif etki 

gösterir. Bunun yanısıra, apelin ROS üretimini azaltır. Mitokondri depolarizasyonunu ve sitokrom C  salınımını, kaspaz-3 aktivitesini inhibe 

ederek apoptosisi önler. 

 

S2.1 The Physiological Significance of Apelin 

Aysel Agar 

Akdeniz University, Medical School, Department of Physiology, Antalya, Turkey 

 

Apelin was initially isolated from bovine stomach. Apelin is synthesized as preproapelin. Preproapelin consisting of 77 amino acids is cleaved to 

the C-terminal apelin-36 (apelin 42-77) and to the more biologically active peptides, apelin-17 (apelin 61-77) and apelin-13 (apelin 65-77). 

Apelin 13 has the highest activity of the three form. G-protein coupled apelin receptor (APJ) is identified from human, rat and mouse. Apelin–

APJ interactions activate several signaling pathways in different cell types. Apelin increase phosphorylation of protein kinase B and Raf. Apelin 

and APJ is found in a wide variety of tissues including central nervous system (hippocampus, cerebellum, striatum, amydala, hypothalamus), 

heart, lung, kidney, retina, adipose, uterus, testis, pancreatic islets, gastrointestinal system. Apelin has an important role in physiological 

functions.  

Apelin induces an increase in myocardial contractility and a reduction of vasomotor tone. Apelin decreases lactate dehydrogenase leakage, 

malondialdehyde content. Apelin-13 increase heart rate decrease arterial blood pressure. Apelin induces vascular smooth muscle cells 

proliferation by regulating cyclin D1. It is a crucial factor for retinal angiogenesis in retinopathy. Apelin enhances the expression of 

proinflammatory cytokines such as TNF-IL-1β. Apelin and vascular endothelial growth factor (VEGF) induced angiogenesis and vascular 

formation. Apelin together VEGF contribute to the development of diabetic retinopathy. Apelin and APJ play an important role in control of 

body fluid homeostasis, by interaction with vasopressin. Apelin alters drinking and feeding behaviour. Supraoptic nucleus, paraventriculer 

magnocelluler oxytocin (OXY) neurons contain apelin. Apelin inhibits the activity of OXY neurons. Apelin induced activation of cell survival 

kinase  and provide neuroprotection against NMDA receptor-mediated excitotoxic injury. Apelin is a potent antagonist against the production 

of reactive oxygen species. Apelin inhibits mitochondrial depolarization, cytochrome c release from the mitochondria into cytosol, caspase-3 

activation and apoptosis. 

 

S2.2 Gastrointestinal Sistemde Apelin ve Apelinin Mide Mukoza Bariyerine Etkisi 

Nimet İzgüt-Uysal 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya 

 

Apelin, G-protein ile eşleşen bir reseptör olan APJ’nin endojen ligandı olarak tanımlanmaktadır. Apelin ve APJ gastrointestinal sistemde ve 

kardiyovasküler sistemde, beyinde, böbrekte, yağ dokusunda, akciğerde, meme bezinde oldukça yaygın olarak sentezlenir. Apelin ve 

reseptörünün ekspresyonu midede ve bağırsakta da gösterilmiştir. Bu bulgu, apelinin, gastrointestinal sistemde fizyolojik role sahip önemli bir 

mide peptiti olduğunu düşündürmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda, apelinin mide asit salgısını artırdığı gösterilmiş olmasına karşın, 

mide mukoza bariyerine etkisi bilinmemektedir. 

Strese bağlı olarak hipotalamusta APJ ekspresyonunun artmış olması, apelinin nöroendokrin cevapta rolü olduğunu düşündüren bir bulgudur. 

Stres mide mukozasında hasara neden olan önemli bir faktördür. Ancak, strese bağlı mide mukoza hasarının regülasyonunda apelinin rolü 

bilinmemektedir. Stres koşullarında, midede apelin ve APJ reseptörünün ekspresyonunda artış olduğunu gösterdiğimiz çalışmanın sonuçları, 

apelinin mide mukozasının savunma mekanizmaları ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Apelin, mide mukozası üzerindeki koruyucu 

etkisini, strese bağlı lipit peroksidasyondaki artışı baskılayarak gerçekleştirmektedir. Buna ek olarak, iskemi/reperfüzyon modeli kullanarak 

yaptığımız çalışmada, apelinin iskemi/reperfüzyon ile oluşturulan mide hasarını önlediği, ayrıca oluşan hasarın iyileşmesini hızlandırdığı tespit 

edilmiştir. Apelinin mide mukozasındaki iskemi/reperfüzyona bağlı hasarı iyileştirici etkisinin, PGE2 yapımını ve VEGF ekspresyonunu, buna 

bağlı olarak da mide mukozasındaki kan akımını artırmasına, TNF-α düzeyini azaltmasına bağlı olabileceği tespit edilmiştir.   

 

S2.2 Apelin in Gastrointestinal Tract and the Effect of Apelin on Gastric Mucosal Barrier 

Nimet İzgüt-Uysal 

Department of Physiology, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey 

 

Apelin has been identified as an endogenous ligand of the orphan G-protein coupled apelin receptor (APJ). Apelin and APJ are highly 

synthesized in the gastrointestinal tract, cardiovascular system, brain, kidney, adipose tissue, lung and mammary gland (1). Apelin and its 

receptor expression have been identified in the stomach and intestine (2). These data indicate that apelin is an important stomach peptide that 

potentially has a physiological role in the gastrointestinal tract. Though apelin has been known to be involved in gastric acid secretion, its 

effects on the gastric mucosal barrier have not been previously described (3). 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

23 
 

The increase in APJ expression in the hypothalamus under stressful conditions suggests that apelin has a pivotal role in the neuroendocrine 

response to stress (4). However, little is known about the role of apelin in the regulation of stress-induced gastric mucosal injury. Our data 

showing the expression of apelin and the APJ receptor in the stomach suggest that the gastroprotective effect of apelin under conditions of 

stress may be related to local defense mechanisms in the gastric mucosa. We conclude that apelin may play an important role in the 

gastroprotective mechanism against stress-induced gastric damage due to suppression of lipid peroxidation in gastric mucosa. In addition, we 

suggest that apelin has a role on the formation and healing mechanisms of ischemia/reperfusion-induced mucosal lesions. In according to our 

findings, apelin has a preventing effect on mucosal lesion formation induced by ischemia/reperfusion and accelerating effect on healing 

process. The healing effects of apelin on gastric mucosa can be explained by the feature of increasing gastric mucosal blood flow, PGE2 

production and VEGF expression and also decreasing TNF-α levels. 

References: 

1-O'Carroll AM, Lolait SJ, Harris LE, Pope GR (2013). J Endocrinol 11; 219 (1): R13-35. 

2-Wang G, Kundu R, Han S, Qi X, Englander EW, Quertermous T, Greeley GH (2009). Regul Peptides 158: 32-39. 

3-Chu Shijian and Schubert M.L (2012). Curr Opin Gastroenterol 28:587-593. 

4- Newson MJF, Pope GR, Roberts EM, Lolait SJ, O'Carroll AM (2013). J Endocrinol  216, 99-109 

 

S2.3 Apelin’in Sindirim Sisteminin Motor Fonksiyonlarina Etkisi 
Mehmet Bülbül 
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya 
 
Apelin ve APJ reseptörünün hipotalamus, amigdala ve pitüiter bez gibi santral otonomik düzenleme ile ilişkili bazı alanlarda üretildiği 
bilinmektedir (1,2). Strese cevaben hipotalamik paraventriküler çekirdekte meydana gelen APJ reseptör mRNA’sındaki artış, santral apelinin 
gastrointestinal (GI) motilitede strese bağlı oluşan değişikliklere aracılık edebileceğini düşündürmektedir (3). Çalışmalarımızda endojen ve 
ekzojen santral apelinin stres altında ve stressiz koşulardaki sıçanların GI motor fonksiyonlar üzerine etkilerini inceledik. Akut hareket kısıtlama 
stresine bağlı geciken mide boşalımı (GE) ve hızlanan kolon transitinin (CT) apelin reseptör antagonisti F13A’nın santral ön-uygulaması ile 
ortadan kalktığı, buna karşın F13A’nın stressiz koşullarda GE ve CT’yi etkilemediği saptanmıştır. Öte yandan, santral apelin-13 uygulamasının 
stressiz koşullardaki sıçanlarda GE ve CT’yi inhibe ettiği tespit edilmiştir. Apelin-13’ün GE üzerine inhibitör etkisi CRF antagonisti α-helikal 
CRF9,41 ön-uygulaması ile tamamen ortadan kalkerken, CT üzerine olan etkisi α-helikal CRF9,41’den etkilenmemiştir. Bu sonuçlar, endojen 
santral apelinin GI motor fonksiyonlarda stres bağlı ortaya çıkan değişikliklere kısmen CRF aracılı etki ettiğini göstermektedir. Buna ilave olarak, 
santral apelinin normal koşullarda GI motilite üzerine düzenleyici bir etkisinin bulunmadığı gözükmektedir. 
Beyin dışında, apelin ve APJ reseptörünün yoğun ekspresyonun gastrik mukozal epitelyum, enteroendokrin hücreler, duodenal sirküler ve 
longitüdinal düz kas ve myenterik pleksus nöronları gibi sindirim sistemi dokularında saptanmış olması (4,5), apelinin GI motor fonksiyonları 
periferal mekanizmalar ile düzenleyebileceğini düşündürmektedir. Yakın zamanda, periferal uygulanan apelinin kolesistokinin sekresyonunu 
uyardığı gösterilmiştir (6,7). Çalışmalarımızda, intraperitoneal apelin-13 uygulamasının sıçanlarda GE, CT ve açlık motor paterninin faz-III 
kasılmalarını baskıladığı tespit edilmiş olup, apeline bağlı bu etkilerin CCK-1 reseptör antagonisti lorglumide ön-uygulaması ile ortadan kalktığı 
saptanmıştır. Bu sonuçlar, periferal apelinin GI motilite üzerine etkilerini CCK-aracılı olarak gerçekleştirdiğini göstermektedir.  
Kaynaklar: 
1. O'Carroll, A.M., et al., The apelin receptor APJ: journey from an orphan to a multifaceted regulator of homeostasis. J Endocrinol, 2013. 
219(1): p. R13-35. 
2. Pope, G.R., et al., Central and peripheral apelin receptor distribution in the mouse: species differences with rat. Peptides, 2011. 33(1): p. 
139-48. 
3. O'Carroll, A.M., A.L. Don, and S.J. Lolait, APJ receptor mRNA expression in the rat hypothalamic paraventricular nucleus: regulation by stress 
and glucocorticoids. J Neuroendocrinol, 2003. 15(11): p. 1095-101. 
4. Susaki, E., et al., Apelin cells in the rat stomach. Regul Pept, 2005. 129(1-3): p. 37-41. 
5. Wang, G., et al., Apelin, a new enteric peptide: localization in the gastrointestinal tract, ontogeny, and stimulation of gastric cell proliferation 
and of cholecystokinin secretion. Endocrinology, 2004. 145(3): p. 1342-8. 
6. Flemstrom, G., et al., Apelin stimulation of duodenal bicarbonate secretion: feeding-dependent and mediated via apelin-induced release of 
enteric cholecystokinin. Acta Physiol (Oxf), 2011. 201(1): p. 141-50. 
7. Wattez, J.S., et al., Apelin stimulates both cholecystokinin and glucagon-like peptide 1 secretions in vitro and in vivo in rodents. Peptides. 48: 
p. 134-6. 
 

S2.3 The Effect of Apelin on Gastrointestinal Motor Functions  
Mehmet Bülbül 
Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Antalya, Turkey 
 
Apelin and APJ receptor are produced in several regions involved with central autonomic network including hypothalamus, amygdale and 
pituitary gland (1,2). The increased APJ receptor mRNA expression in hypothalamic paraventricular nucleus following stress (3) suggests that 
central apelin may mediate the stress-induced alterations in gastrointestinal (GI) motility. We investigated the effects of endogenous and 
exogenous central apelin on GI motor functions under stressed and non-stressed conditions in rats. We found that acute restraint stress-
induced delayed gastric emptying (GE) and accelerated colon transit (CT) were attenuated by central pretreatment of APJ receptor antagonist 
F13A, while it did not change GE and CT under non-stressed conditions. On the other hand, central apelin-13 administration was found to 
inhibit GE and CT in non-stressed rats. The inhibitory effect of apelin-13 on GE was completely abolished by CRF antagonist α-halical CRF9,41; 
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whereas, CT remained unchanged. These results suggest that endogenous central apelin mediates stress-induced alterations in GI motor 
functions via partly CRF-dependent pathways. Furthermore, it is likely that central apelin does not play a role in regulation of GI motility under 
normal conditions. 
Besides the brain, the robust expressions of apelin and APJ receptor have been demonstrated in alimentary tissues including gastric mucosal 
epithelium, enteroendocrine cells, duodenal circular and longitudinal smooth muscles and mytenteric plexus neurons (4,5) suggesting that 
apelin may regulate GI motor functions through peripheral mechanisms. Recently, peripherally administered apelin was shown to stimulate 
secretion of cholecystokinin (6,7). We found that intraperitoneally administered apelin-13 inhibits GE, CT and phase-III contractions of fasting 
motor pattern in rats. The apelin-13-induced inhibitory effects were significantly abolished by CCK1 receptor antagonist lorglumide suggesting 
that peripheral apelin may exert its effects on GI motility through a CCK-mediated pathway. 
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139-48. 
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Sempozyum 3: Kimyasal Duyu Fizyolojisi ve Sağlık /  
Symposium  3: Chemosensory Physiology and Health 
 

S3.1 Tongue in the Dish: How we Taste? 
Hakan Özdener 
Monell Chemical Senses Center, Philadelphia, USA 
 
Humans can identify sweet, salty, sour, bitter, and umami tastes through taste receptors. Taste receptor cells are highly specialized, with 
unique histological, molecular and physiological characteristics that permit detection of a wide range of the simple and complex chemical 
molecules contained in foods. Taste receptor cells found on the tongue and throughout the oral cavity and gastrointestinal tract. Taste cells are 
grouped into the taste buds localized in the circumvallate, foliate, and fungiform papillae on the tongue. Taste bud cells are grouped into four 
types (basal cells and types I, II and III) cells based on their morphology and molecular criteria. Despite extensive molecular and immunological 
characterization of taste cells, limited information is available about functional differences among the different subtypes of taste cells. 
Functional studies of taste cells in rodents have been performed using freshly isolated cells, explant cultures, or semi-intact taste buds in tissue 
slices or nonhuman species to study taste cell development and physiological properties.  
To circumvent the difficulty of conducting these types of studies in humans, we, first time, describe the establishment of long-term primary 
cultures of cells from human fungiform taste papillae that have molecular and physiological properties consistent with both developing and 
mature taste cells. The cultured taste cells express taste transduction mechanisms present in vivo and are activated by taste stimuli 
representing basic taste qualities. The establishment of this human fungiform cell culture protocol provides an important in vitro model to 
study intracellular signaling mechanisms, the impact of trophic or toxic agents on taste cell growth and function, and the assessment of 
potential taste stimuli and taste modifiers. 
 

S3.2 Taste for Fat: The 6th Taste Modality 
Naim Khan 
Physiologie de la Nutrition and Toxicologie, UMR U866 INSERM, Université de Bourgogne, Agro-Sup, Dijon, France 
 
It has been well propounded that there exists five basic taste modalities, e.g., sweet, sour, bitter, salty and umami. Recent compelling evidence 
from rodent and human studies raise the possibility for an additional sixth taste modality devoted to the perception of lipids. A number of 
studies have recently suggested that lingual CD36, a glycoprotein, mainly expressed by circumvallate papillae of the tongue, might be 
implicated in the perception of dietary fat taste.  
Our recent studies have not only supported the existence of the 6th taste modality, destined for the perception of fat, but also explored the 
intracellular signalling mechanisms, involved in this phenomenon. We have shown that lingual CD36, after activation by free fatty acids, 
induces increases in free intracellular calcium concentrations, ([Ca2+]i), phosphorylation of protein-tyrosine kinase (PTK) and release of the 
neurotransmitters like serotonin and nor-adrenaline into synaptic clefts. This signalling cascade is likely responsible for physiologic responses, 
induced by the detection of lipids in the oral cavity. The lipid-mediated regulation of feeding behaviour which is very critical in the 
development of several diseases like obesity and other metabolic disorders. Our studies show that fat taste signaling is altered in obese 
animals and there is a polymorphism of CD36 in obese subjects. 
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S3.3 CD36 Gene Polymorphism, Obesity and Feeding Behavior 
Amira Sayed 
Université de Frère Mentouri, Constantine, Algeria. 
 
Orosensory perception of food strongly affects the ingestive behavior and intake of nutrients. The genetic variation in the genes encoding taste 
receptors also modulate the orosensory properties in human beings. The aim of this study was to evaluate the polymorphism in CD36 gene 
encoding lipid taste receptor in lean and obese Algerian young and teenager participants. We studied lingual detection thresholds for 
emulsions, containing oleic acid by alternative-forced choice (AFC) method. To correlate the lipid taste perception thresholds with CD36 SNP, 
the children were genotyped for A/G SNP rs1761667 in 5’UTR region of CD36 by using polymerase chain reaction and restriction fragment 
length polymorphism (PCR–RFLP). Obese children whether young or teenagers exhibited higher lingual detection threshold for oleic acid than 
lean participants. We noticed significantly higher CD36 A-allele frequency in young obese children compared to leans. CD36 A-allele was 
associated with higher lipid taste perception thresholds than G-allele in young obese children, but not in lean controls. The AA and AG 
genotypes were more frequent in obese teenagers, whereas GG genotype was more common in lean teenager participants. The obese 
participants consumed more fat-containing products, like French fries and meat, than lean children did. We report that rs1761667 
polymorphism of CD36 gene and oro - gustatory thresholds for fat along with dietary habits might play a significant role in the development of 
obesity in young children. 
 

S3.4 Physiological Benefits of the Umami Taste Substance, Monosodium Glutamate (MSG) for Healthier Life 
Hisayuki Uneyama 
Institute for Innovation, Ajinomoto Co., Inc., Kawasaki, Japan 
 
More than one century ago, a new tasty nutrient, sodium salt of L-glutamate (monosodium glutamate, MSG) was discovered in Japan with a 
motivation to improve the poor nutritional status of Japanese people. Now, the taste of free L-glutamate is established as one of basic taste 
(umami taste), as well as sweet, bitter, sour and salty taste. Physiologists say that Basic taste has a nutritional and physiological significance in 
our body nutrition homeostasis through affecting feeding behaviors. The umami taste has been thought to be a taste sensory marker for 
protein intake to maintain our body protein. Recently, we could show the possibility that umami taste receptors sensing free L-glutamate 
expressed on the gut as well as oral cavity regulate dietary protein digestion via taste and visceral reflexes during meal. We know now much 
accumulated evidence to suggest health benefits of the umami taste substance linked to protein intake. Clinical trials revealed a future 
possibility that umami taste fortification with MSG to dietary meal can contribute to healthy eating (prevention of over calorie intake and 
sodium reduction) and healthy gut (digestive control). 
At the end of last year, Japanese food culture was approved as the fifth entree UNESCO food cultural heritage, followed by French, the 
Mediterranean, Mexican and Turkish cuisines. The perceived essence of Japanese cuisine could be the well sophisticated soup stock (Dashi) 
enriched in umami taste. Behind the Japanese food culture rich in umami taste, the coordination between taste and visceral umami taste 
information might have been contributed to the better nutrition for Japanese people. In today’s my talk, I’ll introduce our recent findings on 
the nutritional and physiological significance of the typical umami taste substance (MSG) in protein digestion and think again about the value 
of umami taste seasonings for human health. 
 

Sempozyum 4: Makrofaj Farklılaşmasında ve Fonksiyonlarında Oksijen Düzeyinin Rolü: Hipoksi – Enflamasyon İlişkisi /  
Symposium  4: Macrophage differentiation and function in the role of Oxygen Level: Hypoxia - Inflammation Relationship 
 
S4.1 Makrofaj Farklılaşmasında ve Fonksiyonlarının Kontrolünde Hipoksinin Rolü 
Nuray Yazıhan 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakultesi, İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD, Ankara 
 
Hipoksi ve enflamasyon son dönemlerde oldukça yaygın çalışılan ve tartışılan konular olmasına rağmen hipoksinin enflamatuar süreç ve 
enflamatuar hücreler üzerindeki etkisine yönelik çalışmalar kısıtlıdır. Yaşamsal süreç içinde, çevresel etkenlerle doğrudan ve Th hücrelerinin 
salgıladığı mediatörler ile doku makrofajları M1 ve M2 formlara polarize olurlar. Doku makrofajları, dolaşımdaki monositlerden ve kemik 
iliğinden köken alırlar. Tüm bu süreçlerde ortam oksijen saturasyonu; fizyolojik ve patolojik durumlarda makrofajlarda gen ekspresyonu ve 
fonksiyonel değişimleri belirler.  
Oksijen düzeyindeki değişimler hücrelerde ve organlarda yaşamsal süreçleri etkiler, hücrelerin farklılaşmasına, fonksiyon ve metabolizmalarında 
değişime neden olur. Hipoksi; myokardiyal infarktüs, kanser, yara iyileşme süreci, doku kayıpları, romatoid artirit, obesite, bakteriyel 
enfeksiyonlar gibi pek çok hastalığın patogenezinde yer alır. Mikroçevredeki O2 düzeyindeki değişimler, doku hücrelerinde farklılaşmaya ve gen 
ekspresyonunda ve fonksiyonlarında değişime neden olur. Doku makrofajları vücudun her yerinde bulunan, farklı fonksiyonlara sahip belirgin 
plastisite gösteren hücrelerdir. Son dönemlerde yapılan çalışmalar, hipoksinin makrofaj fenotipini değiştirerek, HIF grubu (HIF-1, HIF-2, HIF-3) 
gen ekspresyonlarını arttırarak fonksiyonlarında düzenleyici rolü olduğunu göstermiştir.  M1 polarizasyonunun TLR-4 ilişkili ve düşük O2 
konsantrasyonlarında belirginken M2 polarizasyonunun daha yüksek O2 konsantrasyonuna ihtiyaç duyduğu ve aerobik tumör ilişkili glikolizin 
belirgin hale geldiği gösterilmiştir. Lipopolisakkarit ilişkili TLR-4 ve NF-kb aktivasyonunda HIF-1 bağımlı yol daha belirginken M2 aktivasyonunda 
hipoksi bağımsız HIF ilişkili yollar etkin hale gelebilmekte ve bununla ilgili iyon kanal ekspresyon ve aktivasyonları farklılaşmaktadır. Doku 
makrofajları, O2 saturasyonu yüksek vasküler yatakta monosit formasyonunda bulunurken dokuya geçerken hipoksik ortama adaptasyon 
göstermektedir, doku hipoksisinin diğer faktörlere ek etkisiyle monositten makrofaja farklılaşma gerçekleşmektedir. 
Panelde makrofajın fizyolojik fonksiyonlarında ve patolojik koşullarda cevabında önemli etkisi olan hipoksinin etkileri farklı hastalık 
modellerinde mevcut literatürler ve verilerimiz ile tartışılacaktır. 
 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

26 
 

S4.1 Role of Hypoxia in Regulation of Macrophage Differentiation and Functions  
Nuray Yazihan 
Ankara University, Faculty of Medicine, Internal Medicine Division, Pathophysiology Department, Ankara, Turkey 
 
Although the topics discussed hypoxia and inflammatory processes in efforts to effects on inflammatory cells is limited; hypoxia and 
inflammation are studied quite extensively in recent years The tissue macrophages change to M1 and M2 forms to become polarized. Tissue 
macrophages, are derived from monocytes or from bone marrow. The level of oxygen saturation in all these processes; both in physiological 
and pathological conditions effects gene expression and functional changes of macrophages. Hypoxic microenvironment is found in many 
pathological conditions Myeloid cells especially macrophages has been shown to response to hypoxia by regulation of certain genes. Immune 
cells get important functions in hypoxic pathological and physiological conditions such as monocyte/macrophage differentiation, infective 
areas, inflammatory conditions, tissue damage, obesity-ft deposits, and in the progress of solid tumors. Monocytes and macrophages responds 
to a variety of O2 conditions (hyperoxia, normoxia and hypoxia) The effect of different oxygen concentrations experienced by these cells during 
maturation is important for differentiation  process of immune cells. Hypoxia-inducible factors (HIFs) are main regulators of hypoxic 
adaptation, via regulating cellular metabolism, ion channel expression adn function, cellular proliferation, and stem cell function Interestingly, 
increasing evidence accumulated over recent years suggests that  an additional important regulatory role for HIFs in inflammation could be 
found. In macrophages, HIFs not only regulate glycolytic energy generation, but also optimize innate immunity via TLR-4 activation and M1 
polarization, O2 levels control pro-inflammatory gene expression, mediate bacterial killing and influence cell migration. Whereas M2 
polarization reguires higher levels of O2 consentrations. LPS associated with TLR-4 and NF-kB activation of HIF-1-dependent way is prominent 
in M2 activation of hypoxia-related pathways.  The role of HIF isoforms in immune cell function and differatiation will be discussed in this 
section  Future studies are needed to evaluate interaction between microenvironmental factors such as hypoxia and immune cells 
 

S4.2 Hipoksiye Hücrenin Adaptasyon Mekanizmaları 
Ahmet Ergün 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
Akciğerlerin temel fonksiyonu, pulmoner kapiller kan ile alveol içindeki hava arasındaki gaz değişimini sağlamak, arteriel O2 ve CO2 parsiyel 
basınçlarını normal sınırlar içinde tutmaktır. Canlı organizmalar için yaşamsal önemi olan O2’in çeşitli nedenlerle eksikliği veya efektif 
kullanılamama durumlarına hipoksi denilmektedir. Hipoksi, kan O2 parsiyel basınç ve O2 satürasyon düşüklüğü, kanın oksijen taşıma 
kabiliyetindeki bozukluk, genel veya bölgesel dolaşım problemleri veya hücresel oksidatif fosforilasyon blokajı nedeniyle oluşabilir. İntrasellüler 
mekanizmalar, kan akışının engellendiği sürece etkinliklerini yitirirler ya da hasar görürler. Hipoksi sırasında ATP azaldığı düştüğü, ATP kullanımı 
devam ettiği için hücre içi ATP miktarı azalır. Enerjiden zengin fosfatlı bileşiklerin kullanılması ile sırasıyla ATP, ADP, AMP ve adenozin 
sentezlenir. Adenozin ise enzimatik yıkım süreçleri ile hipoksantine dönüşür.  Bozulan enerji dengesi hücre içinde Ca2+ birikimine neden olur. 
 

S4.2 Adaptation Mechanisms of Cell to Hypoxia 
Ahmet Ergün 
Department of Physiology, School of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey 
 
The main function of the lungs, is to provide the gas exchange between the pulmonary alveolar capillary blood and the air inside alveoli and to 
keep arterial partial pressure of O2 and CO2 within normal limits. Due to various reasons, conditions of lack of or inability to state the effective 
use of O2 which is of vital importance for living organisms is called hypoxia. Hypoxia can be caused by the decrease in blood O2 partial pressure 
and O2 saturation, disorders of the blood's oxygen- carrying capacity, general or regional circulation problems or blockade of cellular oxidative 
phosphorylation. Intracellular mechanisms lose their effectiveness or become damaged as long as blood flow is blocked. During hypoxia 
decreased ATP synthesis and continued use of ATP reduce the amount of intracellular ATP. With the use of energy rich phosphate compounds 
ATP, ADP, AMP and adenosine are synthesized respectively. Adenosine also turns into hypoxantine by enzymatic degradation processes. 
Disruption of energy balance leads to the accumulation of intracellular Ca2+. 
 

S4.3 Makrofajların Aterosklerozdaki Rolleri 
Mehtap Kaçar 
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Makrofajlar, doğal bağışıklığın başlıca hücresel komponentidir. Yanı sıra, makrofajlar kanser, obesite, insulin direnci, yaşlanma ve ateroskleroz 
gibi sık görülen hastalıkların fizyopatolojik süreçlerinde de önemli rol oynarlar. Ateroskleroz kronik inflamatuvar bir hastalıktır, ve arter 
duvarındaki inflamatuvar cevapla karakterizedir. Bu inflamatuvar cevap, monosit/makrofajlar, T lenfositler, endotel hücreleri, düz kas hücreleri 
ve arterin hücre dışı matriksi arasındaki etkileşimlerle oluşturulur.  Bununla birlikte makrofajlaraterosklerozpatogenezindeki en önemli 
hücrelerdir ve aterosklerozun hem erken evresinde hem de ileri plak oluşumunda önemli rol oynarlar. Makrofajlar, okside lipidleri alırlar ve 
böylece köpük hücreler oluşur. Köpük hücreler arter duvarında inflamasyona yol açan inflamatuvar aracıları üretirler. Aterosklerotik plaklarda 
hipoksik bölgelerin olduğu gösterilmiştir. Bu hipoksik bölgeler bol miktarda köpük hücre içerirler. Hipoksininbaşlıca düzenleyicisi olan hipoksiyle 
uyarılan faktör (HIF), ateroskleroz sürecinde köpük hücre oluşumunun başlaması ve devam etmesi, endoteldisfonksiyonu, apoptozis ve 
inflamasyonda önemli rol oynar. Hipoksik koşullarda makrofajlarHIF-1α ve HIF-2α eksprese ederler. Diğer yandan makrofajların aktivasyon 
durumu plakların stabilizasyonunu ve rüptürünü etkiler. Pek çok proinflamatuvar ve antiinflamatuvar aracılar aterosklerotik bölgedeki 
makrofajları etkiler. Bu aracılar; makrofajlardaki inflamasom, scavenger reseptör/Toll-like reseptör sinyalizasyonunu, endoplazmik retikulum 
stresini, sterole cevap veren yolların ekspresyonunu,  ABCA1 and ABCG1 taşıyıcıları ile kolesterol doluşunu aktive ederler. 
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S4.3 The Roles of Macrophages in Atherosclerosis 
Mehtap Kaçar 
Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Istanbul, Turkey 
 
Macrophages are the main cellular components of innate immunity. In addition to this macrophages play important roles in pathophysiologic 
processes of common diseases such as cancer, obesity, insulinresistance, aging and atherosclerosis. Atherosclerosis is a chronic inflammatory 
disease, and is characterized by inflammatory response in the walls of arteries. The inflammatory response is generated by interactions 
between plasma lipoproteins, cellular components such as monocytes/macrophages, T lymphocytes, endothelial cells, and smooth muscle cells 
as well as the extracellular matrix of the arteries. However, macrophages are the most important cells in pathogenesis of atherosclerosis, and 
play centra lroles in both early stage and advanced plaque generation of atherosclerosis. Macrophages uptake oxidized lipids, then the foam 
cells develop. The foam cells produce inflammatory mediators that lead inflammation in the arterial wall. It has been shown that hypoxic areas 
present in the atherosclerotic plaque.  These hypoxic areas contain large amount of foam cells. The key regulator of hypoxia, hypoxia inducible 
factor (HIF-1)  plays a main role in the progression of atherosclerosis by initiating and promoting the formation of foam cells, endothelial 
dysfunction, apoptosis, and inflammation. In hypoxic condition, macrophages Express both HIF-1α and HIF-2α. On the otherhand, the 
activation state of macrophages affects plaque stability and rupture. There are several pro- and anti-inflammatory mediators which effect the 
macrophages in atherosclerotic area. These mediators activate cascades such as the inflammasome, scavenger receptor/Toll-like receptor 
cooperative signaling, endoplasmic reticulum stress, expression of the sterol responsive network, and efflux of cholesterol through ABCA1 and 
ABCG1 transporters in macrophages.     
 

S4.4 Hipoksi ile İndüklenen Faktörler ve Enflamasyon 
Ali Doğan Dursun 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
Hipoksi ile indüklenen faktörler (HIF-1,2 ve 3) geniş bir spektrumda hücresel fonksiyonları regüle eden birçok genin transkripsiyonel 
kontrolünde anahtar role sahiptir. HIF oksijen duyarlı α alt birim  (1,2, veya 3) ve çekirdekte eksprese edilen ve hipoksiden etkilenmeyen bir β 
alt biriminden oluşan bir heterodimerdir. HIF α alt birimlerinin protein stabilitesi, hücre içi lokalizasyonu ve transkripsiyonel aktivitesi oksijen 
seviyelerinden etkilenebilir. Normoksik koşullarda α alt birimi hızla ubikitinleştirilir ve primer olarak oksijen bağımlı prolil hidroksilazlar (PHD1,2 
ve 3) kontrolünde proteozomal olarak parçalanır. PHD’lerin enzimatik aktivitesi asıl olarak moleküler oksijen tarafından düzenlenir. 
Obesite ve ateroskleroz gelişiminde enflamatuvar süreçler yer almaktadır. Enflamasyonda yer alan sitokinlerin ekspresyon sürecinde hipoksi ve 
temel düzenleyici protein olan HIF’lerin rollerinin tartışılması obesite ve aterosklerozun patogenezinin anlaşılmasında önemlidir. 
 

S4.4 Hypoxia Inducible Factors and Inflamation 
Ali Doğan Dursun 
Department of Physiology, School of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey 
 
Hypoxia inducible factors (HIF-1,2, and 3) have key roles in transcriptional control of many genes that regulate a wide-spectrum of cellular 
functions. HIF is a heterodimer composed of an oxygen-sensitive α subunit  (1,2, or 3) and a β subunit expressed in the nucleus and its activity 
is not affected by hypoxia.  The protein stability, subcellular localization and transcriptional activity of the HIF α subunits can be affected by 
oxygen levels.  The α subunit is rapidly ubiquitinated and degraded proteosomally primarily controlled by oxygen-dependent prolyl 
hydroxylases (PHDs;1,2, and 3) under normoxic condition. The enzymatic activity of PHDs is mainly regulated by molecular oxygen. 
Inflammatory process is involved in the development of obesity and atherosclerosis.  Discussing the roles of hypoxia and HIFs which are the 
main regulatory proteins in the process of the expression of cytokines taking part in the inflammation is important for understanding the 
pathogenesis of obesity and atherosclerosis. 
 

Sempozyum 5: Alzheimer Hastalığı'nda Biyobelirteçler /  
Symposium  5: Biomarkers in Alzheimer’s Disease 
 
S5.1 Alzheimer Hastalığı Üzerine Bir Çok-Merkezli Çalışma: Türkiye’deki Üç Merkez Arasında total Tau, p-Tau ve Aβ(1-42) 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 
Görsev G. Yener

1,2,3
 

1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir 

2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Multidisipliner Beyin Dinamiği Araştırma Merkezi, İzmir 

3
Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Araştırma Merkezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul 

 
Alzheimer Hastalığı (AH), demansın en sık görülen formu olup, hastalara ve onlara bakım sağlayan bireylere önemli psikolojik ve ekonomik yük 
getiren global bir sağlık sorunudur. AH’nin erken dönemde kesin tanısına yönelik herhangi bir test mevcut değildir. Öte yandan, beyin omurilik 
sıvısındaki (BOS) total Tau, fosforile Tau (p-Tau) ve amiloid beta (Aβ(1-42)) düzeyleri klinik biyobelirteç olarak kabul edilmektedir. Bu 
sempozyumda, Türkiye’deki üç farklı merkezdeki AH hastalarından elde edilen total Tau, p-Tau ve  Aβ(1-42) düzeylerin sonuçları 
değerlendirilecektir.  
BOS’taki p-Tau ve  Aβ(1-42) düzeyleri arasında laboratuvarlar arası önemli farklılıklar mevcuttur. Bu durum, elde edilen bulguların klinik olarak 
yorumlanmasını güçleştirmektedir. Bu belirteçler için merkezlere ve/veya ülkelere yönelik kesim değerlerinin belirlenmesi, hastalığın 
değerlendirilmesinde ve hastaların yönlendirilmesinde önemli etkiye sahip olacaktır. 
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S5.1 A Multicenter Study on Alzheimer’s Disease: Comparison of total Tau, p-Tau and Aβ(1-42) levels Across Three Centers in 
Turkey 
Görsev G. Yener

1,2,3
 

1
Department of Neurology, Dokuz Eylül University Medical School, Izmir, Turkey 

2
Brain Dynamics Multidisciplinary Research Center, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey  

3
Brain Dynamics, Cognition and Complex Systems Research Center, Istanbul Kultur University, Istanbul, Turkey 

 
Alzheimer's Disease (AD) is the most common form of dementia, is a global health problem that important psychological and economic burden 
to patients and individuals providing care to them. 
In the early stages of AD, there is no definitive test for diagnosis. On the other hand, total tau, phosphorylated tau (p-Tau) and amyloid beta 
(Aβ(1-42)) levels in the cerebrospinal fluid (CSF) are considered as clinical biomarkers. In this symposium, the results of total Tau p-Tau and 
amyloid beta (Aβ(1-42)) levels obtained from AD patients at three centers in Turkey, will be evaluated.  
Thete are significant differences between different laborotories for the level of p-Tau and amyloid beta (Aβ(1-42)) in CSF. This situation 
complicates the interpretation of clinical findings. The cut-off value determination for these markers for the center and / or  the country, will 
have a significant impact in guiding and assessing the patient's disease. 

 
S5.2 Volümetrik Manyetik Rezonans Analizlerinin Alzheimer Hastalığı’nda Tanı Değeri 
Emel Ada 
Radyoloji Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 
 
Beyin görüntüleme yöntemleri nörodejeneratif hastalıkların klinik tanısında ve hastalığın seyrinin izlenmesinde önemli araçlardır. Alzheimer 
Hastalığı (AH), serebral kortekste nöron kaybı ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile beyin 
yapılarındaki volum değişiklikleri volumetrik görüntüleme yöntemleri kullanılarak kantitatif olarak gösterilebilmektedir. Manuel veya otomatik 
olarak yapılan bölgesel veya total volum ölçümleri Alzheimer hastalarında önemli olan serebral atrofi varlığını ve lokalizasyonlarını belirlemede 
ve takip etmede bugün için en çok güvenilen yöntem olarak bilinmektedir.  
Beynin AH ile ilişkili en çok nöronal kayıp gösteren bölgelerinin entorinal korteks ve hipokampusun dahil olduğu medial temporal lob olduğu 
yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. AH tanısı alan hastalarda nörodejenerasyon zamanla neokorteks ve subkortikal bölgelerde de oluşur. 
Temporal, paryetal ve frontal kortekslerde belirgin atrofi saptanmaktadır. Hafif kognitif bozukluğu (HKB) olan hastalar normal yaşlanma ile 
Alzheimer arasında geçiş evresinde olup, demans geliştirme riski bu hastalarda normal populasyona oranla daha yüksektir. 
Alzheimer hastalığının erken teşhisi ve tedavisinde HKB olgularındaki yapısal değişikliklerin araştırılması çok büyük önem taşımaktadır. MRG 
ölçümlerinde anlamlı derecede azalmış hipokampus ve entorinal korteks hacimleri HKB’den AH’ye progresyonu öngörmede kliniğe çok büyük 
katkı sağlamaktadır. Bizim çalışmalarımızda da HKB olgularında sağlıklı yaşlı bireylerle karşılaştırılmasında hipokampus ve tüm beyin yapılarında 
anlamlı volum azalması olduğu görülmüştür. Tüm beyin gri cevher karşılaştırmalarında ise temporal, paryetal ve frontal gri cevher yapılarında 
anlamlı farklar bulunmuştur. 
Sonuç olarak MR volümetri çalışmaları bugün AH’nin erken tanısında ve tedavisinin yönlendirilmesinde klinik çalışmalara katkıda bulunmakta ve 
hastalığın ilerlemesinin erken dönemde önlenmesine katkıda bulunmaktadır. 
 

S5.2 Diagnostic Value of Volumetric Magnetic Resonance Analysis in Alzheimer's Disease 
Emel Ada 
Department of Radiology, Dokuz Eylül University Medical School, Izmir, Turkey 
 
Neuroimaging techniques are important tools for clinical diagnosis of neurodegenerative diseases and monitoring progress of the disease. 
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by neuronal loss in cerebral cortex. Volume changes in brain structure 
can be demonstrated quantitatively using volumetric magnetic resonance imaging (MRI) methods. Manual or automatic regional/total volume 
measurements are known as the most reliable method to determine and monitor the presence and localization of cerebral atrophy in AD.  
Studies have shown that medial temporal lobe, including hippocampus and entorhinal cortex, is the brain region showing the most neuronal 
loss associated with AD. Neurodegeneration also occurs in course of time in neocortical and subcortical regions in patients diagnosed with AD. 
There is a distinct atrophy in the temporal, parietal and frontal cortex. Mild cognitive impairment (MCI) is a transitional stage between normal 
aging and Alzheimer's disease and these patients are at a higher risk of developing dementia than the normal population. 
For early detection and treatment of Alzheimer's disease, it is important to investigate the structural changes in MCI patients. Significantly 
reduced MRI volume measurements of the hippocampus and entorhinal cortex provide great clinical contributions to predict the progression 
from MCI to AD. In our studies, MCI patients showed significant reduced volume in the hippocampus and whole brain compared with healthy 
elderly individuals. Also we found significant differences in the frontal, temporal and parietal gray matter structures in the comparison of 
whole brain gray matter. 
As a result, volumetric MR studies today contribute to manage clinical trials of early diagnosis and treatment of AD and contribute to the 
prevention of disease progression at an early stage. 
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S5.3 Alzheimer Hastalığı ve Hafif Kognitif Bozukluk’ta Olaya İlişkin Beyin Osilasyonları  
Derya Durusu Emek-Savaş

1,2
 

1
Psikoloji Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 

2
Sinirbilimler Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 

 
Alzheimer Hastalığı (AH), en yaygın nörodejeneratif hastalıktır ve Hafif Kognitif Bozukluk (HKB), AH’nin prodromal evresi olarak görülmektedir. 
AH/HKB tanı ve izlemi için etkili, düşük maliyetli, invaziv olmayan ve çözünürlüğü yüksek bir biyobelirteç geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Elektrofizyolojik teknikler, yüksek zamansal çözünürlüğe sahiptir ve bilişsel bozulmaları yansıtır. 
Bilişsel değişikliklerin ölçümü için, spontan EEG, duyusal uyarılmış osilasyonlar (DUO) ve olaya ilişkin osilasyonlar (OİO) gibi birçok strateji 
mevcuttur. “Duyusal uyarılmış” (DU) terimi, basit duyusal uyarımla ortaya çıkan yanıtları belirtirken, “olaya ilişkin” (Oİ) terimi, bilişsel bir 
görevle ortaya çıkan yanıtları belirtmektedir. Koherans ölçümleri, duyusal ve/veya bilişsel ağlardaki bağlantı bozukluklarını yansıtmaktadır.  
Grubumuzun önceki çalışmalarında, AH hastaları delta ve teta frekanslarında posterior bölgelerde artmış DUO ve fronto-santral bölgelerde 
azalmış OİO yanıtları göstermiştir. AH hastaları, aynı zamanda tüm frekanslarda sağlam DU koherans ve delta, teta ve alfa frekanslarında 
azalmış Oİ koherans göstermiştir. Ayrıca, Oİ osilasyonlar ve koherans tedaviye duyarlı gibi görünmektedir; kolinerjik tedavi alan AH hastalarında 
daha yüksek teta Oİ faz kilitlenmesi ve daha yüksek alfa Oİ koherans bulunmuştur.  
Sağlıklı yaşlanma, HKB ve AH arasında delta OİO açısından elektrofizyolojik bir süreklilik vardır. HKB hastaları, azalmış delta OİO göstermiş ve 
frontal delta OİO, frontal hacimle ilişkili bulunmuştur. Ayrıca, bir yıllık izlem sonunda AH’ye dönüşmüş HKB hastaları, başlangıç ölçümlerinde sol 
frontal bölgede azalmış delta OİO göstermektedir; bu, delta OİO yanıtlarının HKB’den AH’ye dönüşümü tahmin edebileceğini belirtmektedir. 
Bununla beraber, delta OİO hipokampus hacmiyle ilişkili bulunmuştur. Genel olarak, delta OİO yanıtları, AH’de tanı veya hastalığın seyrinde 
potansiyel bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. 
 

S5.3 Event-related Brain Oscillations in Alzheimer’s disease and Mild Cognitive Impairment 
Derya Durusu Emek-Savaş

1,2
 

1
Department of Psychology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey 

2
Department of Neurosciences, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey 

 
Alzheimer's disease (AD) is the most common neurodegenerative illness and mild cognitive impairment (MCI) is considered as its prodromal 
stage. There is a need to develop an efficient, low-cost, non-invasive biomarker with high resolution for diagnosis and monitoring of AD/MCI. 
Electrophysiological techniques have high temporal resolution and are sensitive indicators of cognitive impairment.  
Many strategies are available for measuring cognitive changes, including spontaneous EEG, sensory-evoked oscillations (SEOs), and event-
related oscillations (EROs). The term "sensory-evoked" (SE) indicates responses elicited upon simple sensory stimulation, whereas "event-
related" (ER) indicates responses elicited upon a cognitive task. Coherence measurements reflect connectivity deficits in sensory and/or 
cognitive networks. 
In our previous studies, AD patients showed increased SEO over posterior regions and decreased ERO in fronto-central regions of the brain in 
delta and theta frequencies. AD patients also demonstrated intact SE coherence in all frequencies and decreased ER coherence in delta, theta 
and alpha frequencies. Moreover, ER oscillations and coherence appeared to be sensitive to treatment as higher theta ER phase-locking and 
higher alpha ER coherence were found in cholinergically treated AD subjects.  
There is an electrophysiological continuum of delta ERO among healthy elderly, MCI, and AD. MCI patients demonstrated decreased delta ERO 
and frontal delta ERO was found to be associated with frontal volume. Further, decreased delta ERO was found at baseline in left frontal region 
in MCI patients who were converted to AD at one year follow-up, indicating delta ERO may predict the conversion from MCI to AD. In addition, 
delta ERO was correlated with hippocampus volumes. Overall, delta ERO responses can be used as a potential biomarker in the diagnosis or 
course of AD. 
 

Sempozyum 6: Egzersizde Solunum Sisteminin Uyumu /  
Symposium  6: Compliance of the Respiratory System during Exercise 
 

S6.1 Egzersizde Solunum Düzenlenmesi 
Gülderen Şahin 
Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Solunumun regülasyonu komplekstir ve çeşitli mekanizmaların etkisi altındadır. Solunum sisteminin periferik ve santral organizasyonları ile 
kimyasal ve nöral mekanizmalarla arteriyel kan gazları ve alveolar ventilasyon normal değerlerinde düzenler. Egzersizde O2 tüketimi ve CO2 
yapımı artar. Bu artan ihtiyacı karşılamak için çeşitli kimyasal ve nöral uyarılarla egzersizde solunum düzenlenerek alveolar ventilasyon modüle 
edilir. İnsanlarda, modere sabit düzeyde egzersiz, artmış metabolik CO2 yapımına oranla alveolar ventilasyonun artışı ve arteriyel kanda PCO2 
nin sabit olarak devam etmesiyle karakterize edilir (arteriyel izokapni) ve O2 nin parsiyel basıncı ve pH, arteriyel kanda relatif olarak sabit kalır. 
Modere egzersize solunumsal cevap esas olarak geleneksel kemoreseptör geribildirim ile yürütülmez. Egzersizin ilk saniyelerinde kan gazlarında 
değişiklik oluşmadan solunum artar. Bu da egzersizde solunum düzenlenmesinde kimyasal mekanizmalar dışında da düzenlemeler olduğunu 
gösterir.    
Egzersize solunum yanıtı üç fazda incelenebilir. Egzersiz başlangıcında serebral korteksten başlayan sinirsel uyarılar aktif kaslardan gelen 
uyarılarla birleşir ve ventilasyonu ani olarak arttırmak için medulla da yer alan solunum merkezlerini uyarır. Kan gazlarında hiç bir değişim 
yoktur (Faz I). 20 sn lik plato fazını takiben, dakika ventilasyonu metabolik gaz değişimi talepleri ile ilgili olarak sabit bir değere ulaşmak için 
eksponansiyel olarak artar. Kortikal ve lokomotor periferal impulslar egzersiz süresi boyunca devam eder. Periferik kemoreseptör impulslar bu 
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fazda etkilidir (Faz II). Daha sonra, esas düzenleme mekanizmaları stabil hale gelirken, periferal duysal geri bildirim mekanizmalarından gelen 
impulsların ilavesiyle ventilasyon ayarlanır (Faz III).  
Oluşan egzersiz hiperpnösünün mekanizması tam olarak ortaya koyulamamakta ve egzersiz sırasında solunumu arttıran primer faktörler 
konusunda karşıt görüşler bulunmaktadır. Son yıllarda egzersizde solunum düzenlenmesinde adaptif kontrol mekanizmalarının (modülasyon ve 
plastisite) potansiyel önemi ortaya konulmuştur. Nörobiyolojik çalışmalarla solunumu kontrol eden nöral sistemin modülasyon ve plastisitesinin 
egzersiz ventilatuar cevapta da etkili olduğu ile ilgili bilgiler ortaya konulmuştur. Bu adaptif mekanizmalardan ikisi egzersizde solunumsal 
cevabın kısa ve uzun süreli modülasyonudur. Uzun süreli modülasyon solunumun motor kontrolünde plastisitenin  
Anahtar Kelimeler: Solunum regülasyonu, egzersiz, adaptif kontrol mekanizmaları, plastisite 
 

S6.1 Regulation of Respiration during Exercise 
Gülderen Şahin 
Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Physiology, Istanbul, Turkey 
 
Regulation of respiration is complex and under the influence of several mechanisms. Arterial blood gas levels and alveolar ventilation rates are 
being regulated by chemical and neuronal mechanisms of peripheral and central organizations of the respiratory system. During an exercise O2 
consumption and CO2 production increases. To meet the rising demand alveolar ventilation gets modulated by several chemical and neuronal 
stimuli involved in respiratory regulation during exercise.  Moderate constant exercise is characterized by increased alveolar ventilation in 
proportion to increased metabolic CO2 production and constantly stable levels of arterial PCO2 and relatively stable arterial PO2 and pH in 
humans. During moderate exercise the respiratory response is not regulated by the chemoreceptor feedback. In the first seconds of the 
exercise respiration rises without a change in blood gas levels which proves us that there are different mechanisms besides chemical ones 
involved in regulation of respiration during an exercise. 
Respiration response to exercise examined in three phases. Neuronal stimuli rising from the cerebral cortex and active muscles merges 
together to stimulate medullary respiration centers and increase ventilation suddenly during the onset of the exercise. In this phase blood gas 
levels remain unchanged (Phase I). Following 20 sec. plato phase, minute ventilation increases in an exponential way to reach a stable value in 
concern with the rising metabolic demands. In this phase, peripheral chemoreceptor impulses is effective (Phase II). Then, ventilation is 
regulated by the addition of peripheral sensory feedback mechanisms while primary regulation mechanisms are getting stabilized (Phase III). 
The mechanism of exercise hyperpnoea cannot be fully understood. Recent neurobiological studies suggests that the modulation and plasticity 
of the neuronal system regulating respiration is effective in the ventilatory response to exercise. Two of these adaptive mechanisms are short 
term and long term modulation of respiratory response during exercise. Long term modulation is an actual example of plasticity in motor 
control of respiration. 
Key words: Respiratory regulation, exercise, adaptive control mechanisms, plasticity 
 

S6.2 Egzersizde Akciğer Fonksiyonları, Kan Gazları Değişimi 
Sanlı Sadi Kurdak 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, Balcalı, Adana 
 
Solunum sisteminin temel işlevi atmosfer havasındaki oksijeni pulmoner kapillerlere aktarırken metabolizma sırasında serbestleşen 
karbondioksitin atmosfere atılmasını sağlamaktır.  Erişkin bir insan dakikada yaklaşık 10 litre hava alıp verirken, bu değer iyi bir sporcunun 
yaptığı zorlu egzersiz sırasında rahatlıkla 15 – 20 kat arasında artabilmektedir.  Bu süreçte ortaya çıkan hemodinamik değişiklerin solunum 
sistemiyle olan etkileşimi ise konuya daha da karmaşık bir hale getirmektedir. Sağlıklı bir solunum sisteminde, egzersiz sırasında gözlemlenen 
hiperpneik yanıtın hemodinamik değişikliklerle uyum içinde sürdürülebilmesi, hassas fizyolojik geri besleme mekanizmalarının varlığıyla 
gerçekleşir. Bunlar; 
1. Dakika ventilasyon hacmindeki değişikliklerin metabolik gereksinimlerle uyumlu olarak ayarlanmalı. 
2. Solunumu düzenleyen sistem doku düzeyinde artan karbondioksit seviyesine duyarlı olmalı. 
3. Solunumun verimliliği anlamında, tidal hacim ve solunum frekansını, ölü boşluk hacmini en düşük seviyede tutacak şekilde ayarlamalı. 
4. Solunum kaslarının kasılma verimliliği en üst seviyede olmalı. 
5. Egzersiz sırasında akciğer dokusu ve pulmoner dolaşım sisteminde meydana gelen değişikliklerin fizyolojik denge koşullarıyla uyumlu olmalı. 
Egzersiz sırasında solunum sisteminde meydana gelen fizyolojik değişikliklerin yorumlanması, yukarıda sayılan tüm unsurların bir arada ya da 
ayrı ayrı irdelenmesine olanak tanır. Yapılan ölçümlerde dakikada kullanılan oksijen ile ekspire edilen karbondioksit miktarı yanında soluk hacmi 
ve solunum frekansının anlık analizi sayesinde, söz konusu değerlendirmelerin önemli bir bölümü yapılabilmektedir.  
Sağlıklı bir insanda solunum sistemini oluşturan unsurların, aşırı zorlanma anında verdiği yanıtları değerlendirmek, bu organ sisteminin fizyolojik 
sınırlarını görmek açısından önemlidir. Konuyu daha da ilginç yapan bir diğer başlık ise solunum sistemi hastalıklarının tanısında egzersiz test 
verilerinin kullanılabiliyor olmasıdır.  
Anahtar kelimeler: Egzersiz, ventilasyon hemodinamik değişiklikler, kan gazları 
 
S6.2 Pulmonary Functions and Changes of Blood Gases during Exercise 
Sanlı Sadi Kurdak 
University of Çukurova, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Division of Sports Physiology, Balcalı, Adana, Turkey 
 
The major function of the respiratory system is to transport oxygen from the atmosphere to pulmonary capillaries and exhale, one of the 
metabolic end products, carbon dioxide to  the atmosphere. A healthy individual may breathe nearly 10 liters of air during resting conditions. 
On the other hand, a good athlete may easily increase minute ventilation volume 15 – 20 fold during heavy exercise. The integration of 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

31 
 

respiratory system with the instantaneous hemodynamic alterations creates a complicated situation. Coordination of hyperpneic  response 
with the hemodynamic  changes requires the presence of a delicate physiological feedback mechanisms network. These are; 
1.Changes in minute ventilation volume must be proportionally adjusted to the metabolic requirements. 
2.The respiration regulatory system must be sensitive to rising tissue carbon dioxide. 
3.In terms of ventilation efficiency, ventilation frequency and volume must increase with minimal dead space volume in inspiration. 
4.Respiratory muscles contraction efficiency must be optimized.  
5.Exercise induced changes in the lung tissue and pulmonary circulation must be consistent with physiological homeostatic situations.  
Interpretations of the physiological changes  related with the respiratory system makes it possible to evaluate the above mentioned 
mechanisms together or individually. It is possible to analyze major components of these variables with instantaneous measurement of oxygen 
uptake, carbon dioxide output, tidal volume and respiration frequency.  
Investigation of the respiratory system during exercise for a healthy individual is extremely important to learn the physiological limits of this 
organ system. Another issue that makes this question even more interesting is using cardiopulmonary exercise test data for early diagnosis of 
respiratory system diseases. 
Key words:  Exercise, ventilation, hemodynamic changes, blood gases 
 

S6.3 Yüksek Irtifada Egzersiz ve Düşük Hipoksik Ventilatuar Yanıt 
Sami Aydoğan 
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
 
Çok sayıda insan dağcılık, performans  geliştirme  v.b.  çeşitli amaçlarla yüksek irtifalara çıkmaktadır. Bu nedenle yüksekliğin  ve hipoksinin insan 
vücudundaki etkileri ve buna karşı vücudun yanıtı  gittikçe önem kazanmıştır.Yüksek irtifaya çıkıldıkça inspirasyon havasındaki parsiyel oksijen 
basıncının azalması ve  oluşan hipoksiye karşı vücudun uyum mekanizmalarının harekete geçmesi gerekir . Egzersiz ve performans kapasitesi 
açısından hipoksiye verilecek yanıt da  son derece önemlidir. Buna uyum sürecinde kazanılanlar,  yüksek irtifada yapılan antrenman ve kampları 
cazip hale getirmektedir. Hipoksinin organizma üzerindeki etkileri , çıkılan yüksekliğe, çıkış hızına, yüksekte kalış süresine, yapılan egzersize ve 
bireysel özelliklere bağlı olsa da, vücudun başta solunum, kardiyovasküler ve endokrin olmak üzere tüm sistemlerinin uyum süreci için harekete 
geçtiği görülür. Yüksek irtifaya bağlı hipoksiye uyum süreci içinde; PO2 azalımı nedeniyle ihtiyaç duyulan O2nin sağlanması için 
hiperventilasyon, kalp hızı ve kalp debisinin artması, hiperventilasyona bağlı azalan PCO2 nedeniyle alkaloz ilk etkilerdir. Uzun süreli uyum 
sürecinde ise; böbreklerden baz atılımı, hematokrit, hemoglobin ve eritrosit artışı, ve sonrasında 2,3-DPG, mitokondri artışı ile angiogenezis gibi 
değişiklikler yer almaktadır. Şahsın yüksek irtifada kalma süresine bağlı olarak, düşük PO2 ye giderek uyum göstermesine aklimatizasyon 
denir.Yüksek irtifada yapılan egzersizlerde önemli değişkenlerden birisi  VO2max da görülen azalma diğeri de düşük aktivitelerde bile artma 
eğilimi gösteren  laktik asit düzeyidir. Yüksekliğe uyum açısından ne kadar uzun süre yükseklikte kalınırsa, performansta da o derece iyileşme 
olmaktadır. Bütün bunların temelinde  anahtar düzenleyici olarak HIF 1- α görülmektedir. Hipoksi koşullarında vücuda gerekli O2 nin 
sağlanmasında  rol oynayan eritropoietin(EPO),  vasküler büyüme faktörü(VEGF), glukoz taşıyıcıları ve glikolitik enzimler gibi faktörler  HIF 1- α  
tarafından düzenlenmektedir. Elit sporcularda yapılan çalışmalarda yüksek irtifada yapılan antremanların  performans açısından fazla etkili 
olmadığı gözlense de, diğer sporcular açısından özellikle dayanıklılık açısından  faydalı  olduğunu söylemek mümkündür. Ancak yüksek irtifada 
yapılacak egzersizlerde;  çıkılan yükseklik, yüksekte kalış süresi gibi hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Anahtar kelimeler: Yüksek irtifa, egzersiz, hipoksi, aklimatizasyon 
 

S6.3 Exercise at High Altitude and Low Hypoxic Ventilatory Response 
Sami Aydoğan 
Erciyes University, Medical Faculty, Department of Physiology, Kayseri, Turkey 
 
Many people climb to high altitudes for many purposes such as mountaineering, improving performance etc. Effects of high altitude and 
hypoxia on human body and responses to them are becoming more important.When the people climb to higher altitude, partial oxygen 
pressure in inspiration air decrease and regulatory mechanisms to hypoxia go into action.From the point of view of exercise and performance 
capacity, the response to hypoxia is also crucial.The adaptation process to hypoxia make the training and camping at high altitudet o  be 
attractive. Although effects of hypoxia on human depends on altitude, climbing velocity, accommodation time, exercise and individual 
propertiies, whool body systems especially respiration,cardiovascular and endocrine systems go into action for adaptation. To supply the need 
of oxygen due to reduced PO2  during the adaptation process at high altitude,  at first, hyperventilation, heart rate, cardiac output increase and 
also alkalosis occur because of reduced PCO2 during hyperventilation.Long term acclimatization also involves the excretion of bicarbonate 
from kidney, increased erythrocyte , hematocrit, hemoglobin and  then 2,3-DPG, mitochondria and angiogenesis.Due to exposure time at high 
altitude, a gradually adaptation  to low PO2  is called  as acclimatization and humans can tolerate high altitudes. Some of the important 
variables is the reduced  VO2 max  and increasing tendency  in lactic acid level at altitude exercise.The longer period someone stays on high 
altitude in terms of adaptation, the better the performance is. HIF1-a underlies as key regulator for all mechanism. Related factor to supply 
oxygen in hypoxic conditions, such as erythropoietin (EPO), vascular growth factor, glucose transporters and glycolytic enzymes are regulated 
by HIF 1- α. Even if the studies show altitude training isn’t seriously effective for professional athletes in terms of performance, is beneficial.for 
others, especially in endurance athletes. But altitude levels, exposure time should be taken into consideration. 
Key words: High altitude, exercise, hypoxia. Acclimatization 
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Sempozyum  7: Stres, Üreme Fonksiyonları ve Davranış /  

Symposium 7: Stress Reproductive Function and Behavior 
 
S7.1 Stresin Fizyopatolojisi 
Haluk Keleştimur 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
 
Kişiler hayatları boyunca farklı stres tiplerine maruz kalırlar. Stresin beyin üzerinde pozitif ve negatif etkileri vardır. Stresin süresi etkiyi 
belirleyen başlıca faktördür. Akut stres, canlı kalmak için zorunlu uyum mekanizmalarını ortaya çıkarır ve beyinde geçici değişikliklere yol açar. 
Akut strese cevap olarak sempato-adrenal sistem aktive olur. Dolaşımdaki norepinefrin ve epinefrine ilave olarak beyinde norepinefrin 
düzeyinde artış meydana gelir. Uzun süren stres hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) sistemin aşırı uyarılmasına ve düzensizliğine yol açar. Bu 
durum beyin fonksiyonlarında önemli değişikliklere yol açar. Kronik stres sağlığı olumsuz etkiler ve mental bozukluklara davetiye çıkarır. 
Vucudun stresli durumlara başlıca fizyolojik cevapları sempato-adrenal ve HPA sistem tarafından düzenlenir. Stres, hipotalamusun 
paraventriküler nukleusundan (PVN) hipofiziyal portal sisteme kortikotropin serbestleştirici faktörün (CRF) salınmasına yol açar. CRH, ön 
hipofizden adrenokortikotropin (ACTH) ve adrenal bezlerden glukokortikoidlerin serbest bırakılmasını sağlar. HPA sistemin kontrol ve 
etkisindeki değişiklikler stres bağlı kronik hastalıkların da gelişmesine öncülük eder. Kronik stres infertilite dahil üreme bozukluklarına yol açar. 
Kronik strese bağlı olarak beslenme davranışındaki düzensizlikler sonucu obezite de oluşabilir.      
Bu çalışma TUBITAK - 114S179 nolu proje tarafından desteklenmiştir. 
 

S7.1 Pathophysiology of Stress 
Haluk Keleştimur 
Firat University Medical School Department of Physiology, Elazig, Turkey 
 
People are exposed to various forms of stress in their lives. Stress has both positive and negative effects on brain function. The main factor 
determining the impact of stress is the duration of the stressor. Acute stress may provide a necessary adaptive mechanism for survival and 
result in only transient changes within the brain. The physiologic response to acute stress is the activation of the sympathetic nervous system, 
which increases the levels of circulating norepinephrine and epinephrine and elevates the levels of norepinephrine in the brain. This is referred 
to as the “sympathetic-adrenomedullary system. However, prolonged stress may lead to overactivation and dysregulation of the hypothalamic 
pituitary adrenal (HPA) axis, which causes detrimental changes in the brain functions. The cognitive functions are negatively influenced by 
chronic stress. Chronic stress diminishes health and increases vulnerability to mental disorders. The body’s principal physiological responses to 
stressful stimuli are mediated by the sympathoadrenal system and the HPA axis. Stress stimulates the release of corticotropin-releasing factor 
(CRF) from the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) into the hypophysial-portal circulation. CRH induces the release of 
adrenocorticotropin hormone (ACTH) from the anterior pituitary and glucocorticoids from the adrenal glands. Alterations in the control and 
action of the HPA axis may lead to the development of stress-related chronic diseases. It has been established that chronic stress induces 
reproductive dysfunctions including infertility. Obesity, particularly the abdominal phenotype, has been ascribed to an individual 
maladaptation to chronic environmental stress exposure mediated by a dysregulation of related neuroendocrine axes.  
This study was supported by TUBITAK Project No: 114S179 
 

S7.2 Pathways for Stress Effects on Reproduction 
Iain Clarke 
Monash University, Department of Physiology, Clayton, Australia 
 
It is well known that stress has compromises on reproductive function. This is due to action of stress hormones on the brain and the anterior 
pituitary. Stressors employed in our experiments have ranged from psychosocial (isolation-restraint), metabolic (insulin-induced 
hypoglycaemia) and immunological challenge (lipopolysaccharide challenge). All have negative impact on the secretion of luteinising hormone 
(LH) from the pituitary gland, mainly due to effects on gonadotropin releasing hormone (GnRH) secretion from the hypothalamus. The effect of 
stress on reproduction is largely due to the action of cortisol. Whereas effects on gonadotropes may be mediated via the glucocorticoid 
receptor (GR) in these cells, the effects on GnRH secretion are less clear because GnRH cells do not express GR. With the identification of 
gonadotropin inhibitory hormone (GnIH), recent studies have focussed on this inhibitor of reproductive function. GnIH cells are found in the 
dorsomedial nucleus of the hypothalamus and project to GnRH cells as well as into the median eminence. GnIH is secreted into the hypophysial 
portal blood to act on pituitary gonadotropes. Stress has been shown to activate GnIH cells and increase the input of GnIH into GnRH cells in 
the preoptic area. Interestingly, stress does not increase the secretion of GnIH into the portal blood, so the main effect is on GnRH secretion. 
These new findings provide, for the first time, a conduit for the effect of cortisol to suppress reproductive function.  
 

S7.3 Stres ve Cinsel Davranış Değişiklikleri 
Sinan Canpolat 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
 
Araştırmalar stres ve cinsel aktivite arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kronik stres, hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) sistemin 
uyarılması sonucu, hipotalamus-hipofiz-gonadal (HPG) sistemi baskılayarak erkek üreme işlevlerini inhibe edebilir. Kronik immobilizasyon strese 
maruz bırakılan erkek sıçanlarda LH ve testosteron salgılanmasında azalmalar gözlenmiştir.  Testosteronun aynı zamanda kalp krizi riskini 
azalttığı gösterilmiştir. Bu sebeple, stres cinsel aktiviteyi olumsuz etkilemekle kalmaz diğer sağlık problemlerinde de artışa yol açar. 
Çalışmalarımızda, immobilizasyon stresine maruz kalan erkek sıçanlarda cinsel davranış değişikliklerini gözlemiş bulunmaktayız. 
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S7.3 Stress and Changes in Sexual Behaviour 
Sinan Canpolat 
Firat University, Medical School, Department of Physiology, Elazig, Turkey 
 
Studies have shown that stress is negatively correlated with sexual activity. As a result of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis activation, 
chronic stress may inhibit the male reproductive functions through a depression of the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis. It has been 
shown that chronic intermittent immobilization-induced stress applied to male rats causes significant decreases in luteinizing hormone (LH) 
and testosterone secretion. Testosterone, the hormone has also been shown to help reduce the risk of heart attack. Therefore, stress reduces 
not only sex drive but also may cause secondary health dysfunctions. In our studies, we investigated many aspects of sexual behaviour in male 
rats exposed to immobilization-induced stress.   
 

S7.4 Stresin Non-İnvazif Ölçümü 
Sedat Yıldız 
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya 
 
Stres, üreme sistemi de dâhil birçok vücut sistemini derinden etkileyerek metabolik, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açan ve günümüz insanını 
tehdit eden en önemli tehlikelerden biridir. Genel olarak otonom sinir sisteminin sempatik kolu ve hipotalamo-pituiter-adrenal (HPA) eksen 
yoluyla etkilerini gösteren stres, vücutta sempatik aktivitenin veya kortizol salınımının artışına yol açmaktadır. Stresin non-invazif ölçülmesi de 
genel olarak bu iki eksenin aktivitesinin belirlenmesine yöneliktir.  
Otonom sinir sisteminin aktivitesini belirlemek için kalp hızı değişkenliği (KHD) veya tükürükte alfa amilaz (TAA) ölçümü yaygın olarak kullanılan 
non-invazif yöntemlerdendir. Stres hormonu olarak da adlandırılan kortizol ölçümü için kan örneğinin alınması, hem invazif bir işlemdir hem de 
‘beyaz önlük stresi’ gibi eş değişken faktörlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ayrıca, kortizolün kanda ölçümü ‘total’ kortizol ölçümü 
şeklinde yapılmaktadır çünkü etkin olan ‘serbest’ kortizolün ölçümü hem çok pahalıdır hem de çok sayıda kompleks işlem gerektirdiğinden 
zaman alıcıdır. Tükürükte kortizol ölçümü (TK) serbest kortizol düzeyini yansıtmakta ve stresin non-invazif ölçümünde pratik bir yöntem olarak 
kullanılmaktadır. Kortizol salınımı diurnal ritim sergilediğinden ve özellikle sabah uyanmayla birlikte artış gösterip gece yarısına doğru 
azaldığından, kortizol uyanma yanıtı (KUY) da stres çalışmalarında kullanılmaktadır.  
Grubumuz tarafından geliştirilerek optimizasyonu ve validasyonu tamamlanan kortizol kiti kullanılarak insanlar üzerinde çok sayıda çalışma 
yapılmıştır. Bu bağlamda, menstrual döngünün fazları, uyku süresi ve peryodu ve diyet etkileşimleri detaylıca incelenmiş ve ayrıca sınav stresi, 
egzersiz, güzel kokular, oruç tutma, multimedya kullanımı, sigara kullanımı, arabesk müzik dinleme, kırsal-kentsel yaşam gibi durumların 
tükürük kortizol düzeyi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Elde ettiğimiz bu bulgular, hem KHD’nin hem de TK ve KUY’un, kişinin kendisinin 
bildirdiği stres düzeyine göre objektif stres belirteçleri olduğunu göstermiştir. 
 

S7.4 Non-Invasive Measurement of Stress 
Sedat Yıldız 
İnönü University, Medical School, Department of Physiology, Malatya, Turkey 
 
Stress is one of the major threat against today’s human being as it profoundly affects many body systems, including reproductive system, and 
thereby causes metabolic, psychological and social problems. In general, stress shows its effects by sympathetic branch of the autonomous 
nervous system and by the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, resulting in increased sympathetic activity and elevated cortisol secretion. Non-
invasive measurement of stress is generally based on the determination of activity of these two systems.  
Heart rate variability (HRV) and salivary alpha-amylase (SAA) measurements are of common non-invasive methods for the determination of 
autonomous activity. Blood sampling for the measurement of cortisol, known as stress hormone, is an invasive procedure and results in 
covariations like ‘white coat effect’. Additionally, cortisol is measured as ‘total’ cortisol in the blood as ‘free’ or effective cortisol measurement 
is expensive and time consuming due to multiple complicated steps in the analysis. Salivary cortisol (SC) reflects free cortisol levels and is used 
as a practical method in non-invasive stress measurements. As cortisol secretion displays a diurnal rhythm, increasing in the morning with 
waking up and decreasing gradually towards midnight, cortisol awakening response (CAR) is also used in stress studies.   
A wide range of studies were carried out on humans by using a validated and optimized cortisol kit developed by our group. In this respect, 
detailed studies were carried out on menstrual cycle phases, sleep duration and period and their interaction with diet, and additionally, effects 
of exam stress, exercise, perfumes, fasting, multimedia usage, cigarette smoking, arabesque music, rural-urban lifestyles etc. on salivary 
cortisol were also studied. Data obtained show that both HRV and SC and CAR were objective stress indicators compared to self-reported 
stress levels. 
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Paneller / Panels 
 
Panel 1: Değişen Koşullarda Lisansüstü Fizyoloji Eğitimi /  
Panel 1: Physiology Graduate Education in Changing Conditions 
 
Değişen Koşullarda Lisansüstü Fizyoloji Eğitimi 
Berrak Yeğen

1
, Melek Bor Küçükatay

2
, Melike Şahiner

3
 

1
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

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

3
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 
Ülkemizde pek çok Tıp Fakültesi’nde lisansüstü düzeyde Fizyoloji eğitimi verilmektedir. Fizyoloji’de yüksek lisans/doktora eğitimlerinin 
yürütülmesinde karşılaşılan pek çok genel problem arasında başvuru yetersizliği, kadro problemleri, nitelikli tezler yapılabilmesi için yeterli 
maddi destek bulunamaması vb. sayılabilir. Ek olarak, Fizyoloji yüksek lisans/doktora eğitim müfredatları açısından da üniversiteler arasında 
farklılıklar vardır. Pek çok Üniversitede yeterli maddi destek/kadro sağlanamadığından lisansüstü öğrenciler, zamanlarının ancak az bir kısmını 
ilgili Anabilim Dalı’nda geçirebilmekte, genellikle de derslere girip ayrılmak durumunda kalmaktadırlar. Bu durum gerek lisansüstü 
öğrencilerinin eğitimini, gerekse araştırma faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Fizyoloji alanında eğitim görmekte olan bir yüksek lisans ya da 
doktora öğrencisinin iyi yetişebilmesi için laboratuvarda yeterli düzeyde zaman geçirmesi, araştırma projeleri ve eğitim faaliyetlerinde etkin rol 
alması, alanı ile ilgili kongre, kurs vb. bilimsel etkinliklere katılması önemlidir. Lisansüstü öğrencilere yönelik 50-d, 33-a gibi bir takım kadrolar 
bulunmasına rağmen, bunların sınırlı sayıda kullanılabildiği bilinmektedir. Son yıllarda uygulamaya konan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı da 
kendine ait sorunları beraberinde getirmiştir. Yukarıdaki bilgiler ışığında, Fizyoloji Anabilim Dalları’nda lisansüstü eğitimin mevcut durumu, 
özellikleri, başlıca sorunlarının irdelenmesini sağlayacak bir anket hazırlanmasına karar verilmiştir. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi kapsamında 
yapılması önerilen “Değişen Koşullarda Lisansüstü Fizyoloji Eğitimi” panelinde bu anketin sonuçlarının sunulmasını takiben, ülkemiz lisansüstü 
Fizyoloji eğitiminin temel sorunları ve olası çözüm önerilerinin tartışılması hedeflenmektedir. Ülkemiz Tıp Fakülteleri’nde görev yapmakta olan 
pek çok fizyoloğun Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde idarecilik yapmış ya da yapmakta oldukları bilinmektedir. Bu konuda deneyimli fizyologların ve 
özellikle lisansüstü düzeydeki fizyoloji öğrencilerinin görüşlerinin alınması, sorunların tespiti ve çözümünde önemli rol oynayacaktır. 
Tartışmadan çıkacak sonuçların paylaşılmasının, Fizyoloji yüksek lisans ve doktora eğitiminin kalitesinin arttırılmasına katkıları olacağı ön 
görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, fizyoloji, sorun 
 

Post-graduate Physiology Education in Changing Conditions 
Berrak Yegen

1
, Melek Bor-Kucukatay

2
, Melike Sahiner

3
 

1
Marmara, 3Acıbadem University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Istanbul, Turkey 

2
Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Denizli, Turkey 

3
Acıbadem University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, İstanbul, Turkey 

 
Many medical faculties in Turkey provide post-graduate physiology education. The general problems faced in providing post-graduate 
physiology education are insufficiency of student applications, shortage of academic positions, inadequate financial support in producing 
qualified theses etc. Apart from these problems, there are also differences among the curricula of universities. Due to the lack of funds and 
positions, most of the post-graduate students generally participate the lectures and spend a minimum amount of time in their departments. 
This situation negatively affects the education of the post-graduate students and overall research activities. In order to get well-trained, a 
physiology post-graduate student needs to spend a significant time in the laboratories, participate in scientific research projects, play an active 
role in educational activities, enroll in scientific activities, as conferences and courses. Although there are some positions available for the 
employment of post-graduate students as 50-d and 33-a, their amount is limited. The recently introduced "academic staff training program" 
has brought its own problems. In the light of information summarized, we decided to prepare a questionnaire to determine the current 
situation, characteristics, main problems of post-graduate physiology education. Following the presentation of the results of this questionnaire 
in the panel discussion, it is aimed to discuss the main problems of post-graduate education along with proposals of solutions. It is known that 
many physiologists have served or are currently serving as directors of health sciences institutes. The opinions of experienced physiologists and 
post-graduate students will play an important role in determining the problems, possible solutions. It is foreseen that sharing results of the 
discussion will contribute to improve the quality of post-graduate physiology education. 

Key words: Post-graduate education, physiology, problem 
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Panel 2: Bilimsel Proje Geliştirme, Yönetme ve Fonlama Stratejileri /  
Panel 2: Scientific Project Development, Management and Funding Strategies 
 
Bilimsel Proje Geliştirme, Yönetme ve Fonlama Stratejileri 
Gürkan Öztürk

1
, Ahmet Ayar

2
, Özge Gözay

3
, Bayram Yılmaz

4
 

1
Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Istanbul 

2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Trabzon 

3
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Uluslararası Programlar, Ankara 

4
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Istanbul 

 
Bilim insanı sayısının sürekli arttığı bir akademik dünyada, araştırma fonlarına bilimsel proje başvuru sayısı da giderek artmakta ve araştırmalara 
kaynak bulma konusunda yarışma giderek daha üst düzeye taşınmaktadır. Araştırmacıların proje destekli kaynak sağlama çabaları, araştırma 
fonlarına proje önerisiyle başvuru sayısında artışa ve kaynakların dağıtılma sürecinin de önemli bir iş yükü haline gelmesine yol açmaktadır. Bu 
projelerin değerlendirilmesi multidisipliner hakem kurullarında çapraz sorgulama gerektirmektedir. Son yıllarda Türkiye içerisinde TÜBİTAK ve 
bakanlıkların sağladığı araştırma proje destekleri ile Avrupa Birliği ve diğer uluslararası proje fon kaynak ve çeşitliliği artmıştır. Araştırmacılar 
arasında proje hazırlama kültürü önemli gelişme göstermesine rağmen, sunulan projelerde önemli tasarım hataları ve teknik eksiklikler 
nedeniyle başarısızlıklar görülmektedir. Ufuk2020 vizyonu kapsamında çok sayıda proje programı bulunmakta ve Türkiye’den araştırmacıların 
başvurularına açılmaktadır. Bu programlara başvururken özellikle Avrupa alanından proje ortağı bulma ve teknik yeterliklere dikkat edilmesi 
gerekmekte, TÜBİTAK bu konuda bilgilendirme ve yönlendirme desteği sunmaktadır. 
Bu panelde araştırmacıların bir bilimsel proje yaşam döngüsünde yüzleşecekleri, bilimsel araştırma sorusu ve hipotezin, başarılı bilimsel proje 
önerisi şeklinde tasarımı ve yönetimine kadar bütün süreçler; proje başvurularında yaygın başarısızlık nedenleri; sağlık bilimleri alanında ulusal 
ve uluslararası güncel proje finansman kaynakları; araştırma projeleri ve lisansüstü programlar; kariyer aşamaları ve proje ilişkisi konuları ele 
alınacaktır. Panelistler ilk yarım saatlik sürede kısa birer sunum yapacaklar, ikinci yarım saatlik bölüm ise interaktif olarak katılımcılarla birlikte 
değerlendirilecektir. 
 

Strategies for Development, Management and Funding of Scientific Projects 
Gürkan Öztürk

1
, Ahmet Ayar

2
, Özge Gözay

3
, Bayram Yılmaz

4
 

1
Medipol University, Medical School, Department of Physiology, Istanbul, Turkey 

2
Karadeniz Technical University, Medical School, Department of Physiology, Trabzon, Turkey 

3
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), International Programs, Ankara, Turkey 

4
Yeditepe University, Medical School, Department of Physiology, Istanbul, Turkey 

 
In the academic environment the number of scientists is continuously increasing so the number of scientific projects seeking funding. This 
competition is at a higher level than before. Attempts for obtaining funding and increasing number of project applications make evaluation and 
distribution of funding a harder task. These projects are cross-evaluated at scientific panels of reviewers from multidisciplinary areas. In the 
recent years, amount of funding provided by TÜBİTAK and relavant government agencies has increased. European Union funding has also 
increased and diversified. Although project culture has significantly progressed among researchers, there are still structural design and 
technical mistakes in submitted proposals that result in failure. There are various programs in the framework of Horizon 2020 that are available 
to applications of Turkish researchers. Finding international project partner and attending to several technical details are of critical importance, 
for which TÜBİTAK offers advisory and technical support. 
This panel will cover various situations that academics are faced with regularly in a project cycle; designing of a question and hypothesis into a 
successful scientific project proposal; all aspects of project management; common causes of project rejection; current national and 
international grant bodies in health sciences; scientific projects and post-graduate programs and relationship of career level with projects. 
Panelists will have short presentations in the first part of this panel, and the second half hour will be devoted to an interactive session with the 
audience. 
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Sözlü Sunumlar (SS) / Oral Communications (OC) 
 

SS01 
Alg Ekstrelerindeki Esansiyel Yağların Anti Lösemik İlaç Potansiyeli 
Belkıs Atasever Arslan

1
, Kaan Yılancıoğlu

2
, Zeynep Kalkan

3
, Vildan Enisoğlu Atalay

2
, Hazal Gür

2
, Fatma Büşra Işık

1
, Emre Deniz

4
, Batu Erman

5
, 

Selim Çetiner
4
 

1
Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul 

2
Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, İstanbul 

3
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörobilim ABD, İstanbul 

4
Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Programı, İstanbul 

5
Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi –SUNUM, İstanbul 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Mikrolgler, çeşitli biyoaktif bileşikler, mineraller, polisakkaridler, polidoymamış yağ asitleri ve vitaminler açısından oldukça zengin 
bir içeriğe sahiptirler. Bu özellikleri nedeniyle antikanser aktivite potansiyelini ve hücreiçi spesifik sinyal yolaklarını araştırmak, kanser 
araştırmalarında yeni bir antikanser ajan belirlemek için önemlidir.   
YÖNTEMLER: Mikroalglerin antikanser etkilerinin analiz edilmesi için mikroalg ekstrelerinin lösemi ve sağlıklı hücre hattında sitotoksik etkilerine 
MTT metodu ile bakılmıştır. Alglerin apoptotik etkileri DNA fragmantasyon ve akım sitometre analizi yapılmıştır. Sitotoksik etki gösteren 
mikroalglerin kanser hücrelerinde hücre içi sinyal nodlarını ve apoptotik sinyal yolaklarını ELISA kitleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yağ 
asitlerinin karakterizasyonu GC-MS analiziyle yapılmıştır. Biyoinformatik olarak yağ asitleri ve proteinlerin etkileşimi GaussView 5.0 kullanılarak 
analiz edilmiştir.  
BULGULAR-SONUÇ: HL60 ve K562 hücrelerine %50 veya üzerinde sitotoksik etki gösteren, ECV304 hücreleri üzerinde %25’ten daha az sitotoksik 
etki gösteren mikroalg ekstrelerinin akım sitometre sonuçları, bu etkinin apoptotik olduğunu göstermektedir. Etkili bulduğumuz 4 mikroalg 
türünün hücre içinde bazı proteinlerinin düzeylerini, farklı hücre hatlarında azaltıcı ve arttırıcı etkilerinin olduğunu gösterdik. GC-MS analizinde 
bulduğumuz sonuçlara göre sitotoksisite gösteren mikroalg ekstreleriyle göstermeyen ekstreleri iki grup olarak karşılaştırdığımızda 12 farklı 
molekül tespit ettik. Bu 12 molekülün hücreiçi apoptotik sinyal yolaklarında görev alan proteinlere bağlanabilme potansiyelini araştırmak için 
biyoinformatik analizleri yapıldı. 5,6 dihydroergosterol molekülünün güçlü bir antilösemik ajan olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdik. 
Bu proje TÜBİTAK 3501 destek programı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 113S251. 
Anahtar Kelimeler: Alg, esansiyel yağlar, sitotoksisite, lösemi 
 

OC01 
Antileukemic Drug Potentials of Essential Oils of Algea Extracts 
Belkıs Atasever Arslan
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AIM: Microalgae are very rich for bioactive compounds, minerals, polysaccharides, polyunsaturated fatty acids and vitamins.; It is important, 
searching anticancer activity potential and intracellular specific signaling pathway, in order to discover new anticancer drugs.  
METHODS: To analyze anticancer effects of microalgae extracts on leukemic and healthy cell line, we used MTT method. Apoptotic effects of 
algae analyzed by utilizing flow cytometry and DNA Fragmentation method. We analyzed apoptotic pathways and signaling nodes of cytotoxic 
microalgae via ELISA kits. We characterized the composition of essential oils, using GC-MS. We identified interaction between essential oils and 
intercellular signal pathways bioinformatically.  
RESULTS-CONCLUSIONS: We found 4 algae showed 50% or more cytotoxic effect on HL60 and K562, showed less than 25% cytotoxic effect on 
ECV304 cell line and flow cytometry results supported found effect is apoptotic. DNA fragmentation assay confirmed our flow cytometry 
results. We showed these effective 4 microalgae species have effects in different cell lines, on intercellular protein levels. We compared 
effective and non-effective algae’s GC-MS results, we determined 12 different molecules. Binding potential of these molecules for apoptotic 
pathway proteins, bioinformatics analyze has performed we found that 5,6 dihydroergosterol molecule has powerful antileukemic agent 
potential.   
This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) 3501 (Project No: 113S251).  
Key words: Algae, essential oil, cytotoxicity, leukemia 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hipoksik hasar nedeniyle kültür ortamındaki pankreas adacık hücrelerinin canlılıklarının azalması transplantasyon başarısını ciddi 
şekilde düşürmektedir. Adacık-endotel ko-kültür yöntemi adacık hücre ölümünü engeller ve hücre fonksiyonlarını iyileştirir. Ayrıca portal 
sisteme transplante edilen adacıkların endotel hücrelerle yakın temas halinde olması nedeniyle endotelden salınan maddelerin araştırılması 
gerekmektedir. Bu maddelerin bir kısmı adacık canlılığını artırırken bir kısmı olumsuz etki göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; adacık 
endotelinden salınan çok fonksiyonlu bir madde olan Trombospondin’in (TSP) adacık hücre fonksiyonu ve canlılığı üzerine etkisi olup olmadığını 
araştırmaktır. 
YÖNTEMLER: 48 adet sıçandan izole edilen adacık hücreleri üç gruba ayrıldı. Kontrol grubunun normal kültür ortamına herhangi bir madde 
eklenmedi. Endoplasmik retikulum (ER) stresi oluşturulacak grubun kültür ortamlarına 20 µg/ml tunikamisin (TUN) ve son grubun kültür 
ortamlarına 200pM TSP eklenerek 24 saat inkübe edildi. Floresein diasetat/Propidyum iyot (FDA/PI) ile canlılık, glukoz stimülasyonu ile 
fonksiyon değerlendirildi. Oksidatif stres parametrelerine ve Western Blot ile Endoplasmik Retikulum (ER) stres parametrelerine ( XBP1, CHOP 
ve P-elF2a) bakıldı. Shapiro Wilks testiyle bakılan dağılımın homojen olması nedeniyle tek yönlü varyans analizi ve Tukey ile sonuçlar 
değerlendirildi. 
BULGULAR: 200 pM TSP’nin canlılığı etkilemediği fakat fonksiyon bozukluğuna neden olduğu sonucuna ulaşıldı. XPB1/Aktin’in kontrol 
grubundaki değeri 1 kabul edilerek yapılan oranlamada, tunikamisin grubunun kontrolün 1,4 katı (P<0,05) olduğu görülmüştür. TUN ve TSP 
verilen adacıkların 24. saatteki insülin indeksi kontrol grubundakilere göre oldukça düşük bulunmuştur(P<0,05). Malondialdehit ve protein 
carbonil düzeyi, TUN verilen grupta TSP verilen gruptan ve kontrolden daha yüksek bulunmuştur (P<0,05).  
SONUÇ: Bu bulgulara göre, adacık hücre fonksiyon bozukluğu ne oksidatif hasar ne de ER stresi nedeniyle meydana gelmemiştir, fakat TSP 
ekzositoz gibi bir mekanizmayı bozmuş olabilir. Adacık ve endotel hücreleri arasındaki etkileşimin adacık hücreler için olukça önemli olması 
nedeniyle bu mekanizmasının anlaşılması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: pankreas adacık hücresi, trombospondin, endoplasmik retikulum stresi, oksidatif stres 
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AIM: Loss of islet cell viability due to hipoxic damage decreases seriously success of transplantation. Islet-endothelial co-culture prevents the 
cell death and improves cell functions. In addition, due to transplanted islets to portal system are also in close contact with the endothelial 
cells, endothelium derived substance should explore. The aim of this study is to investigate whether Trombospondin (TSP), which is an 
endothelial factor, is effective on the islet cell’s viability and function.  
METHODS: Isolated islet cells from 48 rats were divided into three groups. In the control group no substance were added to the normal culture 
medium. In the ER stress generated group, 20 µg/ml tunicamycin (TUN) and in the third group 200pM thrombospondin (TSP) was added. Then 
all groups were incubated for 24 hours. İslet cell viability was measured with FDA/PI and cell functions were measured with glucose 
stimulation. Oxidative stress parameters were explored and ER stress parameters (XBP1, CHOP ve P-elF2a) were detected with Western 
Blotting. Owing to variance was homogenous that measured with Shapiro Wilks,results were evaluated with one-way ANOVA and Tukey tests.  
RESULTS: We observed that 200 pM TSP didn’t affect the cell viability but caused cell disfunction. By assuming the ratio of XBP1/aktin as one, 
we found that TUN added group was 1.4 times more than the control group (P<0.05). Insulin index at 24th hour for the ER stress generated 
group and the TSP added group were significantly less than the control group (P<0.05). Oxidative stress parameters (malondialehyde and 
protein carbonil) significantly raised for the TUN added group compared to other groups.  
CONCLUSIONS: According to these results, neither ER stress nor oxidative stress seems to be main cause of islet cell disfunction, but TSP may 
cause damage in different mechanisms such as exocytosis. This mechanism should investigete due to islet-endothelial cell interactions are 
quite important for islet cell survive.  
Key words: pancreas islet cell, thrombospondin, endoplasmic reticulum stress, oxidative stress 
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AMAÇ: Bu çalışmada, sıçanlarda deneysel kolon anastomozu oluşturularak hiperbarik oksijenizasyon (HBO) ve hiperbarik önkoşullamanın 
(preHBO) anastomotik yara iyileşmesi ve doku mukavemeti üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   
MATERYAL-METOD: Çalışmada Sprague-Dawley cinsi toplam 21 adet sıçan, her grupta 7’şer adet olmak üzere yalancı cerrahi, preHBO ve HBO 
grupları şeklinde üçe ayrıldı. Yalancı cerrahi grubuna sadece standart sol kolon rezeksiyonu ve uç uca anastomoz, preHBO grubuna tek doz HBO 
uygulamasını takiben yine sol kolon rezeksiyonu ve anastomoz yapıldı. HBO grubuna standart sol kolon rezeksiyonunu takiben uç uca 
anastomoz yapılarak 24 saat arayla 5 gün boyunca HBO uygulamaya devam edildi. HBO, özel tasarlanan hiperbarik hayvan kafesinde 120 dakika 
boyunca 2.8 mutlak atmosfer basınçta uygulandı. Çalışma sonunda doku örneğinde malondialdehit (MDA), miyeloperoksidaz (MPO), süperoksit 
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dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), interlökin (IL) -10, IL-6, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) ve hidroksi (OH ) –prolin seviyeleri 
tayin edildi ve anastomotik patlama basıncı değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Kruskal-Wallis ve Mann–Whitney U testleri kullanıldı.  
BULGULAR: Patlama basıncı ve OH-prolin seviyeleri yalancı cerrahi ve preHBO gruplarına göre HBO grubunda anlamlı düzeyde arttı. Yalancı 
cerrahi grubuyla karşılaştırıldığında MDA ve MPO seviyeleri HBO ve preHBO grubunda anlamlı şekilde azaldı. Bu bulguların aksine, SOD ve GSH-
Px düzeyleri HBO grubunda diğerlerine göre daha yüksekti. TNF-α, IL-6, ve IL-10 değerleri de diğer gruplara göre HBO grubunda düşük 
seviyelerde saptandı.  
SONUÇ: HBO uygulaması anastomotik doku hattında yara iyileşmesini de hızlandırarak doku mukavemetini arttırmıştır. Bu nedenle hiperbarik 
oksijenizasyon kolon anastomozu iyileşmesine ve doku kalitesine katkıda bulunmuştur ve dolayısıyla yararlı etkilere sahip olduğu söylenebilir. 
Ancak hiperbarik önkoşullama beklenildiği gibi sonuçlar vermemiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijenasyon, hiperbarik önkoşullama, kolon anastomozu, yara iyileşmesi  
 

Oksidan, antioksidan ve sitokin seviyeleri. 

Gruplar 
MDA 
(mmol/gprotein) 

MPO 
(U/mgprotein) 

SOD 
(U/gprotein) 

GSH-Px 
(U/gprotein) 

TNF-α 
(pg/gprotein) 

IL-6 (pg/gprotein) 
IL-10 
(pg/gprotein) 

Sham 4.37 ± 1.03 32.6 ± 3.1 419.80 ± 104.90 66.0 ± 13.0 660.8 ± 103.2 6618.4 ± 1412.4 1272.2 ± 238.8 

preHBO 3.75 ± 0.51 25.9 ± 5.1a 409.63 ± 109.91 70.5 ± 12.8 653.6 ± 186.4 
5359.9286 ± 
1262.7 

895.4 ± 250.5a 

HBO 2.40 ± 0.27a,b 17.7 ± 6.4a 
795.39 ± 
150.71a,b 

116.0 ± 27.0a,b 441.7 ± 99.1a,b 
3482.4857 ± 
1046.0a,b 

537.5 ± 
144.3a,b 

ap <.05 Sham ve diğer gruplar karşılaştırıldığında. bp <.05 preHBO ve HBO grupları karşılaştırıldığında.  
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AIM: The purpose of this study was to evaluate the effects of hyperbaric oxygen (HBO) and HBO preconditioning (pre-HBO) on experimental 
wound healing and tensile strength in the colonic anastomosis of rats.  
MATERIAL-METHODS: A total of 21 Sprague–Dawley rats were divided into three random groups of equal numbers: sham operation, pre-HBO, 
and HBO. Sham group was given standard left colon resection and end-to-end anastomosis; pre-HBO group received HBO as one dose + colonic 
resection + anastomosis; HBO group was given colonic resection + anastomosis + HBO. HBO was administrated at 24-hr intervals and 
relaparatomy was performed on the fifth day. An animal hyperbaric chamber was used for HBO exposure and the exposure procedure was set 
at 2.8 atmosphere absolute (ATA) pressure for 120-min duration. Tissue malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase (MPO), superoxide 
dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), interleukin (IL)-10, IL-6, tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), and hydroxy (OH)-proline 
levels and anastomotic burst pressure were evaluated.  
RESULTS: Burst pressure and OH-proline levels markedly increased in the HBO group compared with the sham and pre-HBO groups. When 
compared with the sham group, MDA and MPO levels were significantly decreased in the HBO and pre-HBO groups. In contrast to these 
findings, SOD and GSH-Px levels were increased in the HBO group as compared with the sham and pre-HBO groups. TNF-α, IL-6, and IL-10 
values were detected at low levels in the HBO group as compared with other groups. The numeric data were analyzed using the Kruskal-Wallis 
and the Mann–Whitney U tests. The results were expressed as the mean ± standard deviation (SD) and p <.05 was considered statistically 
significant. 
CONCLUSION: HBO administration accelerated wound healing and strengthened the anastomotic tissue. In the light of these results, the HBO 
administration has beneficial effects and contributed to wound healing in colonic anastomosis. But, as expected, pre-HBO did not alter the 
results significantly. 
Key words: Hyperbaric oxygenation, preconditioning, colonic anastomosis, wound healing  
 

Oxidant, antioxidant and cytokine levels. 

Groups 
MDA 
(mmol/gprotein) 

MPO 
(U/mgprotein) 

SOD 
(U/gprotein) 

GSH-Px 
(U/gprotein) 

TNF-α 
(pg/gprotein) 

IL-6 (pg/gprotein) 
IL-10 
(pg/gprotein) 

Sham 4.37 ± 1.03 32.6 ± 3.1 419.80 ± 104.90 66.0 ± 13.0 660.8 ± 103.2 6618.4 ± 1412.4 1272.2 ± 238.8 

preHBO 3.75 ± 0.51 25.9 ± 5.1a 409.63 ± 109.91 70.5 ± 12.8 653.6 ± 186.4 
5359.9286 ± 
1262.7 

895.4 ± 250.5a 

HBO 2.40 ± 0.27a,b 17.7 ± 6.4a 
795.39 ± 
150.71a,b 

116.0 ± 27.0a,b 441.7 ± 99.1a,b 
3482.4857 ± 
1046.0a,b 

537.5 ± 
144.3a,b 

ap <.05 compared between Sham and other groups. bp <.05 compared between pre-HBO and HBO groups.  



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

39 
 

SS04 
Timokinon Kanserli Hücrelerde Hücre Çoğalmasını Baskılar ve Hücrelerin Apoptozunu Uyarır 
Gökhan Kuş

1
, Mete Özkurt

2
, Selda Kabadere

2
, Fatih Demirci

3
, Gamze Göğer

3
 

1
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Bölümü, Eskişehir, 

2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Eskişehir 

3
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmagnozi Bölümü, Eskişehir 

 
AMAÇ: Antioksidan, antikanser ve antiinflamatuar özellik gösteren çörek otunun bu etkisinin esansiyel yağın ana maddesi olan timokinona bağlı 
olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada çörek otu ile timokinonun kanserli insan hücre dizilerinde glioma, T98; prostat, LnCaP ve 
Mouse embriyonik hücre dizileri üzerindeki yaşamsal ve apoptoz uyarım etkilerini araştırdık ve bu etkileri karşılaştırdık.   
YÖNTEMLER: Kültür ortamında çoğaltılan kanser hücreleri 1, 5, 10, 25 ve 50 µM timokinon; 0.1, 1, 5, 10 ve100 μg/mL çörek otu ile 24 ve 48 saat 
boyunca; 3T3 hücreleri 24 saat boyunca muamele edildi. Hücre canlılığı MTT testi ile apoptoz ölçümleri flow sitometri ile gerçekleştirildi. 
SONUÇLAR: 24 saat boyunca belirtilen dozlarda çörek otunun uygulanması sonucunda hücre yaşam oranında değişiklik olmadı. Çörek otunun 
sadece 100 μg/mL dozu 48 saatte kanser hücrelerinin yaşam oranını düşürürken, aynı dozlarda timokinon hücre yaşam oranlarını sırasıyla 3T3 
hücreleri için % 98, 95, 93, 82 (p<0.05) ve 75 (p<0.01); LnCaP hücreleri için 97, 96, 90, 64 (p<0.01) ve 26 (p<0.001) ve T98 hücreleri için 78, 76, 
56, 32 ve 28’e (p<0.001) düşürdü. 48 saatlik uygulamalar için bu oranlar sırasıyla LnCaP hücreleri için %95, 88, 77, 60 (p<0.01) ve 18; T98 
hücreleri için 76, 75, 70 (p<0.01), 30 ve 27(p<0.001) idi. Timokinonun öldürücü dozlarının (25 ve 50 µM) uygulanması sonucunda T98 
hücrelerinde apoptoz değerlerinde değişiklik tespit edilemezken, erken apoptoz değerleri LnCaP hücreleri için 24 saatte % 2 ve 23; 48 saatte % 
3 ve 76 idi.   
TARTIŞMA: Timokinon hücre tipi, doz ve zamana bağlı olarak apoptoz üzerinden kanserli hücrelerin yaşam oranlarını azaltmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: timokinon, çörek otu, kanser 
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AIM: Antioxidant, anticancerogenic and antiinflamatuar activities of the seeds of Nigella sativa have been shown to be due to thymoquinone, 
the major component of the essential oil, which is also present in the fixed oil. In this study, we questioned and compared whether Nigella 
sativa and thymoquinone affects the survival of human cancer cell lines (glioma,T98; prostate, LnCaP) and mouse embryonic fibroblast cell line 
(3T3) and induces apoptosis in vitro.  
METHODS: After growing the cells in culture, cells were treated with 1, 5, 10, 25 and 50 µM thymoquinone; 0.1, 1, 5, 10 and 100 μg/mL doses 
of Nigella sativa for 24 and 48 hr for cancer cell and only 24 hr for 3T3 cells. Cell viability and apoptosis were determined with MTT test and 
flow cytometry.  
RESULTS: Application of respective Nigella sativa doses did not change the number of three types of cells significantly for 24 hr. Culturing of 
cancer cell lines for 48 hr reduced the numbers of cells with only 100 μg/mL Nigella sativa. However, treatment of cells with thymoquinone 
reduced the number of cells by 98, 95, 93, 82 (p<0.05) and 75 % (p<0.01) for 3T3; 97, 96, 90, 64 (p<0.01) and 26 (p<0.001) for LnCaP cells and 
78, 76, 56, 32 and 28 (p<0.001) for T98 cells for 24 hr. For 48 hr these rate were 95, 88, 77, 60 (p<0.01) and 18 % for LnCaP cells and 76, 75, 70 
(p<0.01), 30 and 27(p<0.001) % for T98 cells for 48 hr. After treatments with more toxic doses, 25 and 50 µM, the early apoptotic rates of 
LnCaP cells were 2 and 23 % for 24 hr and 3 and 76 % for 48 hr.   
CONCLUSIONS: Differing with the type of cell, thymoquinone posseses a strong dose and time dependent survival decreasing effect on cancer 
cells via apoptosis. 
Key words: thymoquinone, Nigella Sativa, cancer 
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GİRİŞ-AMAÇ: Alüminyum, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar başta olmak üzere bazı patojenik bozukluklara neden olduğu 
bilinen toksik bir elementtir. Alüminyumun DNA hasarı, kromozomal anomaliler, mikronükleuslar, kardeş kromatid değişimine neden olduğu ve 
oksidatif stres ile arasında bir ilişki olduğu da in vitro çalışmalarda gösterilmiştir. Çörek otu tohumu (Nigella sativa) ve sarımsak (Allium sativum) 
ekstraktlarının, antioksidan özellikleri olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak Nigella sativa (NSE) ve Allium sativum (ASE) ekstraktraktlarının 
sitotoksisite ve genotoksisite üzerine olan etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmada, in vitro insan lenfosit hücre kültür ortamında, alüminyumun 
oluşturduğu sitotoksisite ve genotoksisiteye karşı, NSE ve ASE’nin olası etkileri çalışıldı.  
YÖNTEMLER: İnsan lenfosit hücrelerinde, alüminyum ile oluşturulan DNA hasarına karşı, NSE ve ASE’nin antisitotoksik ve antigenotoksik etkileri, 
Comet Assay, Mikronükleus Test, Apoptozis Kit, Metil Tiyazol Tetrazolium Test ve DNA fragmantasyon analizleri ile çalışıldı. NSE ve ASE’deki 
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oksidatif durumun belirlenmesi için Total Oksidan ve Total Antioksidan Seviyeleri Erel tarafından geliştirilen tam otomatik kolorimetrik bir 
metod ile ölçüldü. Ayrıca bu ekstraklardaki Total Flavonoid Bileşikleri Al(NO3)3 kullanıldığı ve Total Fenolik Bileşiklerine ise Folin–Ciocalteu’nun 
kullanıldığı kolorimetrik metotlarla çalışıldı. İstatistiksel analizler için IBM SPSS 20.0 (Chicago, USA) paket programı kullanıldı. 
BULGULAR: Çalışmamızda 100 µM alüminyum, anlamlı düzeyde sitotoksik ve genotoksik etkiye sahip olduğu görülmüştür (p<0,05). NSE ve ASE 
düşük konsantrasyonlarda (1 μg/ml ve 2 μg/ml) antisitotoksik ve antigenotoksik etki gösterirken (p<0,05) yüksek konsantrasyonlarda (5 μg/ml 
ve 10 μg/ml) sitotoksik ve genotoksik etkiye sahip oldukları görüldü (p<0,05).   
SONUÇ: Bu çalışma ile birlikte alüminyumun günlük yaşamdaki kullanımının kısıtlanması, çörek otu ve sarımsağın bilinçli olarak tüketilmesi 
gerektiği kanaati oluşmuştur. Çalışmamız in vitro hücre kültürü ortamında yapılan bir çalışmadır. In vivo çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Nigella sativa, Allium sativum, Sitotoksisite, Genotoksisite 
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INTRODUCTION AND AIM: It is known that aluminum is toxic and related to some pathogenic disorders, especially neurodegenerative diseases 
such as Parkinson and Alzheimer’s. However, the mechanisms of action are not well understood. In several in vitro studies, aluminum has been 
shown to induce DNA damage, chromosomal aberrations, micronuclei and sister-chromatid exchanges and there is an association between 
aluminium and oxidative stress. It is known that black cumin seed (Nigella sativa) and garlic (Allium sativum) extracts have antioxidative 
properties. But it is not known whether Nigella sativa (NSE) and Allium sativum (ASE) extracts have protective effects against aluminium 
induced genotoxic and cytotoxic effects on human lymphocytes in in vitro conditions. So we evaluated if NSE and ASE have antigenotoxic and 
anticytotoxic effects.   
METHODS: The antigenotoxic and anticytotoxic effects of NSE and ASE induced by aluminum cloride in human mononucleer leukocyte were 
evaluated by using Comet Assay, Micronucleus Test, Apoptosis Kit, Methyl Thiazol Tetrazolium Test and DNA Fragmentation Analysis. In order 
to determine oxidative status of NSE and ASE we evaluated Total Antioxidant and Total Oxidant Status using a fully automated colorimetric 
method developed by Erel. We also evaluated total flavonoid and total fenol levels in both extract. All statistical analyses were performed using 
IBM SPSS 20.0 (Chicago, USA).  
RESULTS: In this study, we found that aluminum has cytotoxic and genotoxic effects at concentration of 100 µM (p<0,05) and both NSE and ASE 
have anti-genotoxic and anti-cytotoxic effects against aluminum toxicity at lower concentrations (1 μg/ml ve 2 μg/ml) (p<0,05). However, they 
have cytotoxic and genotoxic effects at higher concentrations (5 μg/ml ve 10 μg/ml) (p<0,05).  
CONCLUSION: We think that use of aluminum-made products must be limited and also consumption of NSE and ASE must be taken under 
control. Our study is an in vitro study. Therefore we think that this study may be supported by in vivo studies. 
Key words: Aluminum, Nigella sativa, Allium sativum, Cytotoxicity, Genotoxicity 
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Melatoninin Deneysel Hipertansiyon Oluşturulan Erkek Sıçanlarda KCNQ, KNNH2 Gen Ekspresyonları ile QT Süresi Üzerine 
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Mehmet Akif Ovalı, Metehan Uzun 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.D., Çanakkale 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Melatoninin kardiyovasküler sistem üzerine koruyucu etkilerinin yanısıra artan kan basıncını düzeltici etkilerininin de olduğu 
bilinmektedir. Bu araştırmada ise melatoninin kan basıncı, QT ve QTc süresi, KCNQ1-5 ve KCNH2 gen ekspresyonlarında meydana gelen 
değişiklikler ve bu değişiklikler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: Bu amaçla SHAM, SHAM+L-NAME (NG-nitro-L-
arjinin metilester), PLT (pinealektomi), PLT+L-NAME, PLT+melatonin (MEL) ve PLT+L-NAME+MEL olmak üzere 6 farklı grup oluşturulmuştur. L-
NAME sıçanların içme sularına katılarak 40 mg/kg/gün dozunda 21 gün süre ile verilmiştir. Melatonin ise 5 mg/kg/gün dozunda derialtı yolla her 
gün uygulanmıştır. Tüm gruplarda 0., 1., 7., 14. ve 21. günlerde kan basıncı ve EKG değerleri kaydedilmiştir. Deneysel sürecin sonunda tüm 
sıçanların torasik aorta örnekleri alınarak KCNQ1-5 ve sol ventrikül dokuları alınarak ise KCNH2 genlerinin ekspresyon seviyeleri qRT-PCR 
yöntemiyle değerlendirilmiştir. BULGULAR: L-NAME verilen ve PLT yapılan grupların kan basıncında, kalp atım sayısında ve QTc süresinde 
istatistiksel olarak anlamlı artışların olduğu görülmüştür (p < 0.05). Diğer taraftan melatonin verilen gruplarda ise tüm bu değerlerin SHAM 
grubundaki seviyelere yakın bir düzeyde seyrettiği belirlenmiştir. KCNQ1-5 ve KCNH2 genlerinin ekspresyon seviyelerinin hipertansiyon 
oluşturulan gruplarda azalmasına karşılık melatonin verilen gruplarda bu azalmanın önüne geçildiği görülmüştür. SONUÇ: Sonuç olarak elde 
edilen veriler ile melatonin-kan basıncı-KCNQ geni ile QTc süresi ve sol ventrikül KCNH2 gen ekspresyonu ilişkisi ilk kez tartışmaya açılmıştır. 
Araştırmada ortaya çıkan bulgulara bakıldığında melatoninin hem kan basıncındaki artışları hem de QTc süresindeki uzamaları düzeltebildiği 
ancak bu etkiyi sadece söz konusu genler üzerinden yaptığını söylemenin güç olduğu başka faktörlerin ve diğer gen ailelerinin de birlikte 
sorgulanması gerektiği düşünülmektedir.   
Bu proje Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: TYL-2013-
29 
Anahtar Kelimeler: Melatonin, KCNQ, KCNH2, QTc, Kan Basıncı, Sıçan 
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OC06 
The Effects of Melatonin on Kcnq, Kcnh2 Gene Expression and QT Duration in Experimantally Hypertensive Male Rats 
Mehmet Akif Ovalı, Metehan Uzun  
Canakkale Onsekiz Mart University, School of Med., Dept. of Physiology, Çanakkale, Turkey  
 
AIM: It’s known that melatonin has protective effects on cardiovascular system as well as increased blood pressure. The aim of this study is to 
research the relationship between melatonin and QT, QTc, KCNQ1-5 and KCNH2 gene expression.  
METHODS: For this purpose 6 different groups are assigned as follow; SHAM, SHAM+L-NAME (NG-nitro-L-arjininmetilester), PLT 
(pinealectomy), PLT+L-NAME, PLT+ melatonin (MEL) and PLT+L-NAME+MEL. L-NAME is given to the rats through drinking water as 40 
mg/kg/day. Melatonin is given subcutaneously as 5 mg/kg/day. For all groups blood pressure and ECG parameters are recorded at 0th, 1st, 7th, 
14th and 21st days. At the end of the experiment thoracic aorta is harvested for KCNQ1-5 gene expressions and left ventricule tissue is 
harvested for KCNH2 gene expression, qRT-PCR technique is used to analyze the expression profiles of the genes.  
RESULTS: Statistically significant increasings are observed in blood pressure, heart rate and QTc duration in the groups that are given L-NAME 
or pinealectomized rats (p < 0.05). On the other hand, all these mentioned values were near to the SHAM group’s values in the groups treated 
with melatonin. Against the reduction in the expressions of KCNQ1-5 and KCNH2 genes in hypertension induced groups, melatonin has shown 
to prevent this reduction.  
CONCLUSION: Consequently, the relationship between melatonin-blood pressure-KCNQ gene, QTc and KCNH2 gene expression has been 
discussed for the first time with the data obtained by this research. According to the findings of the research, melatonin has the ability to 
reduce the increasings of the blood pressure and QTc time but it is seen that it is hard to say the unique effect here is the changes in the 
expressions of the genes in question, another factors and gene families must be questioned together.  
This project is supported by Scientific Research Projects Coordination Unit, Project No: TYL-2013-29 
Keywords: Melatonin, KCNQ, KCNH2, QTc, Blood Pressure, Rat 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Oreksin A (OA) hipotalamik bir peptidtir. OA’nın merkezi olarak uygulanması pressör bir yanıt oluşturmaktadır. OA’nın 
kardiyovasküler etkilerinde merkezi histaminerjik ve kolinerjik sistemin aracılığı olduğu bilinmektedir. Araşidonik asit (AA), fosfolipaz A2 (FLA2) 
hidrolizi sonucunda serbest hale geçen bir fosfolipidtir. Yakın zamanda laboratuvarımızda, merkezi olarak uygulanan hem FLA2’nin hem de 
AA’in normatansif ve hipotansif hayvanlarda kan basıncını artırıcı bir etkisi olduğunu bu etkilere merkezi siklooksijenaz yolağın aracılığını 
gösterdik. Bu çalışmamızda ise merkezi enjekte edilmiş OA’nın kardiyovasküler etkilerinde merkezi siklooksijenaz yolak üzerinden tromboksan 
A2 (TXA2) ve prostaglandin (PG)’lerin aracılığının belirlenmesini amaçladık.  
YÖNTEMLER: Çalışmada erkek 45 tane Sprague Dawley ırkı sıçan kullanıldı. 0.75, 1.5 ve 3 nmol dozlarında OA intraserebraventriküler (i.s.v) 
yolla uygulandı ve kardiyovasküler parametre kayıtları alındı. PG seviyesini ölçmek için posterior hipotalamustan mikrodiyaliz çalışması yapıldı. 
Merkezi olarak uygulanan OA’nın oluşturduğu kardiyovasküler etkilerinde siklooksijenaz - TXA2 sinyal yolağının aracılığını göstermek için, OA 
(1.5 nmol) enjekisyonundan 5 dakika önce değişik dozlarda non-selektif siklooksijenaz inhibitorü ibuprofen veya TXA2 sentez inhibitorü 
furegralate ön tedavisi yapıldı. Ön tedavi sonrası ve oreksin uygulamasından sonra 60 dakika süre ile hayvanların kardiyovasküler parametreleri 
kayıt edildi. Elde edilen değerler 5 ayrı hayvana ait ölçümün ortalama±standart hatası olarak verildi. İstatiksel değerlendirme RM-ANOVA’yı 
takiben posthoc Benforoni test ile yapıldı. P < 0,05 istatiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.  
BULGULAR: Merkezi olarak enjekte edilen OA, doza ve zamana bağlı olarak pressör ve taşikardik bir yanıt oluştururken, %49 oranında posterior 
hipotalamik ekstraselüler PG seviyesinde artışa neden oldu. Ibuprofen ve furegralate ön tedavisi OA’nın oluşturduğu kardiyovasküler etkileri 
kısmi olarak bloke etti.   
SONUÇ: Elde ettiğimiz verilere göre merkezi olarak uygulanan OA’nın pressör etkinliğine merkezi siklooksijenaz-TXA2 sinyal yolağının aracılık 
edebileceğini göstermektedir.  
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (No: 214O728) 
Anahtar Kelimeler: İntraserebraventriküler, Hipotalamus, Kan Basıncı, Oreksin, Siklooksijenaz, Tromboksan A2 
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AIM: OrexinA (OA) is a hypothalamic peptide. Centrally injected OA causes a pressor response. The mediation of central histaminergic and 
cholinergic system in OA induced cardiovascular effects is known. Arachidonic acid (AA) is a polyunsaturated fatty acid that is activated with 
phospholipase A2 (PLA2) hydrolyses in the membranes of the body’s cells. Recently, we demonstrated that centrally injected PLA2 and AA 
affect cardiovascular system and increases blood pressure by activating the central cyclooxygenase pathway. Therefore in the current study, it 
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is aimed to determine the mediation of central AA- (thromboxane A2) TXA2 pathways in centrally administrated OA-induced cardiovascular 
effects.  
METHODS: All experiments were performed in fourty five male Spraque Dawley rats. OA at doses of 0.75, 1.5 and 3 nmol were injected 
intracerebroventricularly (i.c.v) and then cardiovascular parameters were recorded. Microdialysis studies were performed to measure the 
posterior hypothalamus PG level. To show mediation of the central cyclooxygenase- TXA2 signaling pathway in OA-evoked cardiovascular 
effects, pretreatment with nonselective cyclooxygenase inhibitor ibuprofen, or TXA2 synthesis inhibitor furegralate in different doses were 
carried out 5 min before OA injection (1.5 nmol). Cardiovascular parameters were recorded before and 60 min after OA injection. Data is given 
as means±S.E.M. of five measurements. Statistical analysis was performed using two-way-RM-ANOVA with posthoc Bonferroni test. P<0.05 
was considered significant.  
RESULTS: Centrally injected OA caused dose- and time- dependent pressor and tachycardia responses and also caused 49% increase posterior 
hypothalamic extracellular PG level. Moreover ibuprofen and furegralate partially blocked OA- evoked cardiovascular effects.  
CONCLUSIONS: Our findings show that central cyclooxygenase-TXA2 signaling pathway may mediate centrally injected OA-induced pressor 
effects.  
This study is supported by TUBITAK. (No: 214O728) 
Keywords: Blood Pressure, Cylooxygenase, Hypothalamus, Intracerebroventricular, Orexine, Thromboxane A2 
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GİRİŞ-AMAÇ: 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE)’in vasküler tonus üzerindeki belirleyici etkisinin ortaya konmasının ardından çeşitli 
hipertansiyon modellerinde rolü araştırılsa da, nitrik oksit sentaz (NOS) inhibisyonu hipertansiyon modelinde 20-HETE’nin katkısının olup 
olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, L-NAME kullanılarak hipertansiyon oluşturulan sıçanlarda 20-HETE inhibisyonunun kan basıncı, 
ayrıca büyük ve küçük boy arterlerin kasılma ve gevşeme yanıtları üzerine etkilerini incelemektir.  
YÖNTEMLER: Sekiz haftalık Wistar Albino sıçanlar; kontrol, tedavi, hipertansiyon ve hipertansiyon+tedavi olmak üzere 4 gruba ayrıldı. 
Hipertansiyon, hayvanların içme sularına 5 hafta boyunca 25 mg.kg-1.gün-1 Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME) ilavesiyle 
gerçekleştirildi. Hayvanların kan basınçları kuyruktan ölçüm yöntemiyle yapıldı. 20-HETE inhibitörü olan N-Hydroxy-N’-(4-butly-2-
methylphenyl)-formamidine (HET0016), tedavi gruplarına 10 mg.kg-1.gün-1 ip yolla son iki hafta boyunca uygulandı. Deney sonunda torasik 
aort ve mezenter arterin 3. dalı izole edilerek kasılma ve gevşeme yanıtları organ banyosu ve telli miyograf düzeneklerinde incelendi. Sonuçların 
değerlendirilmesinde ANOVA testi kullanıldı. p<0.05 ve altındaki değerler istatistiksel olarak önemli kabul edildi.  
BULGULAR: Hipertansif grupta L-NAME uygulaması kan basıncında kontrol grubuna göre önemli artış yaratırken (p<0,001), HET0016 tedavisi ile 
önemli olarak azalma gösterdi (p<0,001). Hipertansif gruplarda kontrol gruplarına kıyasla aortun fenilefrin (Phe) ile kasılma yanıtında artış 
(p<0,01, p<0,001), asetilkolin (ACh) ile gevşeme yanıtında azalma saptandı (p<0,01, p<0,001). Hipertansif hayvanlarda HET0016 tedavisi bu 
yanıtlarda önemli düzelmeye neden oldu (p<0,01, p<0,05; p<0,05). Mezenter arterin 3. dalı’nın ACh aracılı gevşeme yanıtları hipertansif 
gruplarda kontrol gruplarına kıyasla azaldı (p<0,05, p<0,01), ancak HET0016 tedavisiyle düzelme gösterdi (p<0,001). Hipertansif sıçanların 
sodyum nitroprussid (SNP) aracılı gevşeme yanıtları kontrol grubundaki hayvanlarla benzer bulunurken, HET0016 tedavisi hipertansif grupların 
SNP’ye cevaben oluşan gevşeme yanıtlarında artışa neden oldu (p<0,001, p<0,05).  
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları 20-HETE inhibisyonunun NOS inhibisyonu ile oluşturulan hipertansiyon modelinde damar yanıtlarını olumlu 
yönde etkileyerek kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir.  
Çalışmanın etik kurul onayı, Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: 20-HETE, hipertansiyon, nitrik oksit sentaz 
 

OC08 
Role of 20-HETE in Nitric Oxide Synthase Inhibition-induced Hypertension Model 
Nur Özen, Seher Ülker, Ümit Kemal Şentürk, Filiz Basralı  
Department of Physiology, Akdeniz University, Antalya, Turkey  
 
AIM: 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE), is known to regulate vascular tone that has been studied in various hypertension models. It is 
not known whether 20-HETE contributes to hypertension model induced by inhibition of nitric oxide synthase (NOS). The purpose of the 
present study is to investigate the effects of 20-HETE inhibition on blood pressure, contraction and relaxation responses of large and small 
arteries in hypertensive rats elicited by NOS inhibition.  
METHODS: Eight-week old Wistar Albino rats were divided into 4 groups as control, treatment, hypertension and hypertension+treatment. 
Hypertension was established by administering Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME) (25 mg.kg-1.day-1) for 5 weeks. 
Blood pressure measurements were performed by tail-cuff method. A 20-HETE inhibitor N-Hydroxy-N’-(4-butly-2-methylphenyl)-formamidine 
(HET0016) was administered (10 mg.kg-1.day-1, ip) to treatment groups during last 2 weeks. Contraction and relaxation responses of thoracic 
aorta and third branch of mesenteric artery were studied using a wire myograph. Results were evaluated by ANOVA. p<0,05 was considered to 
be significant.   
RESULTS: Compared to the control; L-NAME administration led high blood pressures in hypertension group which were abolished by HET0016. 
In hypertension group, increased aortic contractile responses to phenylephrine were detected; whereas, relaxation responses to acetylcholine 
were decreased compared to those in control group. In hypertensive group, these responses were restored by HET0016. Compared to control, 
acetylcholine-induced relaxation responses were diminished in the third branches of mesenteric arteries of hypertensive rats which were 
restored by HET0016. SNP-induced relaxation responses in hypertension group were found similar to control, while they were enhanced by 
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HET0016 in hypertensive rats.   
CONCLUSIONS: This study demonstrates that 20-HETE lowers the blood pressure in L-NAME-induced hypertension model by positively altering 
the vascular responses. 
Key words: 20-HETE, hypertension, nitric oxide synthase 
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GİRİŞ-AMAÇ: Abdominal aortun cerrahisi sırasında, aortun klempajı sonucu sıklıkla aortik iskemi-reperfüzyon hasarı gözlenir. Bu hasar sadece 
alt ekstremitelerde değil uzak doku ve organlarda da görülür. Hasardan etkilenen organlardan biri de böbreklerdir. Bu çalışmada biz antioksidan 
ve anti-inflamatuvar etkisi ile bilinen timokinonun, bu tip bir böbrek hasarından böbreği koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık.   
YÖNTEM: Otuz iki Wistar-Albino erkek rat randomize dört gruba ayrıldı: sham laparotomi, timokinon, İskemi-Reperfüzyon (IR) ve IR+timokinon. 
Timokinon ve % 0,09’luk serum fizyoljik laporotomiden 30 dakika önce intraperitoneal (i.p.) olarak uygulandı. 30 dakika infrarenal aort 
oklüzyonu sonrası 2 saat reperfüzyon uygulandı. Üre, kreatinin, TNF-α, interleukin (IL)-6, IL-18, IL-ß, IFN γ, oksidatif stres parametrelerinin 
serum ve böbrek doku düzeylerine bakıldı. İlave olarak inflamatuvar sitokinlerin, proapoptotik ve antiapoptotik ajanların mRNA ekspresyon 
düzeyleri ve böbrek dokusunun histopatolojik değerlendirmesi araştırıldı.   
BULGULAR: Üre, TNF-α, IL-6, oxidative stress index (OSI) total oksidan status (TOS) serum düzeyleri ile TNF-α, IL-6, IL-18, IFN-γ, IL ß, OSI ve TOS 
doku düzeyleri IR+timokinon grubunda IR grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (P<0,05). Dahası inflamatuar sitokinlerin ve proapoptik mRNA 
ekspresyon düzeyleri, timokinonla tedavi edilen grupta belirgin bir şekilde baskılanmıştı. Bu iyileşme total histopatolojik hasar skorunda (TSHD) 
da gösterildi (P<0,05).  
SONUÇ: Biz infrarenal aortik oklüzyon sonrası akut böbrek hasarı gelişebileceğini ve aynı zamanda timokinonun bu hasarı kısmen 
önleyebileceğini gösterdik. Biz sonuçlarımıza göre, infrarenal İR’ye maruz kalan ratların böbrek fonksiyonları ve böbrek histopatolojisi üzerine 
timokinonun koruyucu etkisinin antioksidan aktivite ve antiinflamatuar etkisiyle olabileceğini düşünüyoruz. Biz sonuçlarımızın infrarenal aortik 
oklüzyon sonrası renal fonksiyon bozukluğu üzerine timokinonun koruyucu etkisiyle ilişkili olarak yeni bir bakış açısı getireceğini düşünüyoruz. 
Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Timokinon, aortik iskemi-reperfüzyon, renal, oksidatif stres parametreleri, sitokinler 
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OBJECTIVE: Aortic ischemia-reperfusion injury is frequently observed during abdominal aortic surgery as a result of aortic clamping. Injury is 
observed not only lower extremity but also remote tissues and organs, one of them is kidney. In this study, we aimed to investigate renal 
protective effect of thymoquinone in known antioxidant and anti-inflammatory effect on this type of kidney damage.   
METHODS: Thirty-two Wistar-Albino male rats were divided into randomized four groups: sham laparotomy, thymoquinone, ischemia-
reperfusion (IR) and IR + thymoquinone. Thymoquinone and 0,9 % saline was administered i.p. 30 minutes before laparotomy. After 30 
minutes infrarenal aortic occlusion, 2 hours reperfusion were applied. Urea, creatinin, TNF-α, interleukin (IL)-6, IL-18, IL-ß, IFN γ, oxidative 
stress parameters at serum and renal tissue levels were investigated. In addition, mRNA expression levels of inflammatory cytokines, 
proapoptotic-antiapoptotic agents and histopathological evaluation of renal tissue were searched.   
RESULTS: Urea, TNF-α, IL-6, oxidative stress index (OSI) total oksidan status (TOS) serum levels and TNF-α, IL-6, IL-18, IFN-γ, IL ß, OSI and TOS 
tissue levels were significantly lower in IR+ thymoquinone group, compared IR group (P<0,05). Moreover; mRNA expression levels of 
inflammatory cytokines and proapoptic were prominently supressed in group treated with thymoquinone. This recovery was shown at total 
score of histopathological damage (TSHD). (P<0,05).   
CONCLUSIONS: We show that after infrarenal aortic occlusion can develop acute kidney damage and thymoquinone may heal this damage. 
According to our results, we think that protective effects of thymoquinone on kidney functions and histopathology of rats exposed infrarenal IR 
can be its antioxidant activity and anti-inflammatory effects. We think that our observations will bring new aspects about protective effects of 
thymoquinone on acute kidney damage after infrarenal aortic occlusion.   
This study was supported by Afyon Kocatepe University Scientific Research Projects Unit. 
Key words: Thymoquinone, aortic ischemia-reperfusion, renal, oxidative stress parameters, cytokines 
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SS10 
Hipertroidi ile Hipertrofi Oluşturulmuş Sıçan Kalbinde İskemi Reperfüzyon Hasarının Değerlendirilmesi 
Halime Özdemir, Yeliz Bayar, Kalender Özdoğan, Ercan Babur, Burak Tan, Nurcan Dursun 
Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Akut iskemi yada reperfüzyon (İ/R ) gelişiminde hipertrofili kalpte meydana gelen olumsuz etkilenme derecesinin farklı olduğu 
bildirilmektedir. Çalışmalar, konjenital hipertiroidinin kalp hipertrofisi oluşturduğu, buna bağlı olarak genç yaşta akut miyokart enfarktüs 
geçirme riskini arttırdığı görüşündedir. Konjenital ve laktasyonel dönemde hipertiroidi geliştirilen sıçanlarda kalp hipertrofi gelişimini 
değerlendirmek, İ/R gelişiminde hipertiroidili sıçan kalp dokusunun normale göre hasarlanma artışını ve fonksiyon bozukluk derecesini 
belirlemek, etkilenmenin İ ile R sürecinde farklı olup olmadığını ortaya koymaktır.   
YÖNTEM: Çalışmamız, Wistar albino dişi sıçanlarda yapılmıştır. Konjenital ve laktasyonel dönemde hipertroidi geliştirilen ve sonraki 30 gün 
boyunca tiroksin verilen grup (i.p. 40 µg/ml/gün) hipertiroidi (HT) grubu ve İ/R öncesi hiçbir uygulama yapılmayan kontrol (KONT) grubu olmak 
üzere 2 grup (n=6) ile çalışılmıştır. Konjenital hipertiroidili sıçanlar; anne sıçanlar gebe bırakılmadan 21 gün önce başlayarak emzirme 
döneminin sonuna kadar L-tiroksin uygulanarak oluşturulmuştur. Laktasyonel hiptroidide ise doğum sonrası ilk günden başlayarak 21 gün 
boyunca anne sıçanlara tiroksin enjeksiyonu yapılmıştır. Arteryal kan basınç kayıtları direkt abdominal aortadan alınmıştır. Kalpler Langendorff 
sistemine asılıp 30 dk iskemi, sonrasında 60 dk reperfüzyon uygulanmıştır. İskemi öncesi ve reperfüzyon süresince sol ventrikül diyastol sonu 
basınç (SVDSB), sol ventrikül sistolik basınç (SVSB), sol ventrikül basınç gelişimi (SVBG) ve basınç değişim hızları (±dP/dt) kayıtlanmıştır. İ/R’li 
kalp dokularının kesitleri, trifenil tetrazolyum klorid ile boyanmış, hasarlı alanlar yüzdesi belirlenmiştir. Hipertroidi gelişimi plazma sT3, sT4 
değerleri ELISA yöntemiyle belirlenmiştir. Kalp hipertrofisinin değerlendirilmesinde, hayvanların kalp ağırlığının tibia uzunluğuna oranı 
kullanılmıştır.  
BULGULAR: HT’li grubun kalp/tibia oranı, KONT grubuna göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p<0,001). HT’li grubun plazma sT3 ve sT4 
değerleri KONT grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,001). Sistolik ve diyastolik arteryal basınçları HT’li grupta KONT’a göre 
yüksek bulunmuştur (p<0,001). HT’li grup nekrotik alan değeri reperfüzyon sonrasında KONT gruptan anlamlı artış göstermiştir (p<0,001). İki 
grubun iskemi öncesi ventrikül basınç değerleri ile reperfüzyon süresince alınan basınç değerleri karşılaştırıldığında SVDSB HT’li grupta KONT’a 
göre azalmış, SVSB, SVBG, ±dP/dt HT’li grupta KONT’a göre artmıştır (p<0,001).  
SONUÇ: Konjenital hipertiroidi geliştirilen genç sıçanlarda kalp hipertrofisi oluşmuş, özellikle reperfüzyon sürecinde hipertiroidili grupta 
kontrole göre daha fazla nekroz gelişmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  Hipetroidi, Hipertrofi, İskemi-Reperfüzyon, Kalp, Tiroksin 
 

OC10 
Ischemia/Reperfusion Injury Assessment in the Hyperthrophic Heart Created with Hyperthyroidism 
Halime Özdemir, Yeliz Bayar, Kalender Özdoğan, Ercan Babur, Burak Tan, Nurcan Dursun  
Department Of Physiology, Erciyes University, Kayseri, Turkey  
 
AIM: The degree of hypertrophic hearts affected by acute ischemia or reperfusion injury is different from a healthy heart. Studies of 
hyperthyroid formed with congenital heart hypertrophy showed that it increases the risk of having an acute myocardial infarction. We 
evaluated cardiac hypertrophy in congenital and lactational hyperthyroidic period, of I/R on myocardium, impairment of cardiac function and 
reveal differences in the influence of ischemia and reperfusion.  
METHOD: In this study were carried out female Wistar albino rats. Congenital and lactational hyperthyroidism, were recieved thyroxine for 30 
days ( i.p.40 µg/ml /day) and any untreated animas before I/R formed control (n=6) group. Congenital hyperthyroide pups formed by 
administering L-thyroxine to mother animals İP 21 days prior to mating to the end of lactation. Lactational hyperthyroide created starting from 
the first day after birth mother rats were injected thyroxine during 21 days. Arterial blood pressure recordings were obtained directly from the 
abdominal aorta. Hearts hanged from the aorta to the Langendorff system for 30 min ischemia and after 60 min reperfusion. Left ventricular 
end-diastolic pressure ( LVEDP), left ventricular systolic pressure ( LVSP ), left ventricular pressure development ( LVDP ) visit the rate of change 
of pressure (±dP/dt) were recorded before ischemia and during reperfusion. Sections of heart tissue stained with triphenyl tetrazolium chloride 
and damaged areas/ total cross sectional area ratio were determined. Development of hyperthyroidism were determined fT3, fT4 values by 
ELISA. Assessment of cardiac hypertrophy, heart weight /tibial length ratios were used.   
RESULTS: In the HT group heart weight/tibial length ratios, has increased significantly compared to the CONT (p<0.001). Also, fT3 and fT4 levels 
were significantly higher than CONT (p<0.001). Systolic and diastolic arterial pressures were significantly higher in the HT compared to the 
CONT (p<0,001). Heart tissue necrotic areas values showed significant differences between the groups after reperfusion (p<0,001). In the HT 
group ventricular pressure values before ischemia and during reperfusion decreased the LVEDP value and LVDP, LVSP, ±dP/dt increased 
between the groups compared to the CONT (p<0.001).   
CONCLUSION: Congenital hyperthyroidism in young rats developed cardiac hypertrophy, especially during reperfusion developed more wide 
necrosis area compare to CONT. After hypertrophy and I/R developing necrosis negatively affected cardiac function. 
Key words: Heart, Hyperthyroidism, Hypertrophy, Ischemia/Reperfusion, Thyroxine 
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GİRİŞ-AMAÇ: Görsel çalışma belleği (GÇB) sürecinde elektroensefalogramda (EEG) akılda tutma eylemini yapan yarıkürede diğer yarıküreye göre 
daha negatif bir yanıt (kontralateral geç aktivite, ing. contralateral delay activity; CDA) oluştuğu gösterilmiştir (Vogel ve Machizawa, 2004). 
Çalışmamızda özgün olarak CDA’nın yarıküreler arasındaki zaman-frekans değişimlerinin dalgacık (ing. wavelet) analizi ile incelenmesi 
amaçlanmaktadır.  
YÖNTEM: Çalışmaya 26 (13 kadın) sağ elini kullanan gönüllü katılmıştır. Değişikliği tespit paradigmasında toplam 480 uyaran sunulmuştur 
(%50’sinde değişim olmaktadır) ve görev esnasında beyin elektriksel aktivitesi kaydedilmiştir (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu, No: 2014/1471). Gönüllülerin akılda tuttuğu görme alanı ve akılda tutmadığı görme alanı ile ilgili EEG verilerine MATLAB’da yazılmış bir 
kodla ayrık dalgacık analizi uygulanmıştır. 300-900 msn arasındaki en negatif dalgacık katsayı değeri seçilmiş ve elde edilen veriler IBM-SPSS 20 
kullanılarak tekrarlı ölçümler için ANOVA yöntemi ile değerlendirilmiştir.   
BULGU: Delta frekans bandı (0,5-4 Hz): Akılda tutulan görme alanı wavelet katsayısının (-22,870) akılda tutulmayandan (-16,154) daha negatif 
olduğu bulunmuştur (F (1,175) = 52,625, p<.0001). Ayrıca yanıtın akılda tutulan görme alanında (6,962), akılda tutulmayana göre (7,221) daha 
erken oluştuğu görülmüştür (F(1,175)=4,509, p<.044). Diğer frekans bantları incelendiğinde (teta, alfa ve beta) istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır.   
SONUÇ:  
Delta frekansının içsel dikkat süreçleri ile ilişkili görevlerde gücünün arttığı gösterilmiştir. Kullanılan analiz yöntemi sayesinde, araştırmamızdan 
elde ettiğimiz sonuçların görsel çalışma belleği ve dikkat arasındaki ilişkiye, özgün bir katkı sağladığı düşünülmektedir.  
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No:49203  
Kaynak: 
Vogel, E.K., Machizawa, M.G. (2004). Neural activity predicts individual differences in visual working memory capacity. Nature, 428, 748-751. 
Anahtar Kelimeler: Değişikliği tespit paradigması, Görsel çalışma belleği, Kontralateral geç aktivite, Olaya ilişkin beyin potansiyelleri 
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AIM: Visual working memory (VWM) researches show that there is a more negative electroencephalographic (EEG) response in the hemisphere 
that stores information than the other hemisphere (contralateral delay activity; CDA) (Vogel and Machizawa, 2004). The aim of this study is to 
examine the time-frequency changes of CDA between hemispheres using the wavelet analysis.  
METHODS: 26 right-handed volunteers (13 women) participated in the study. 480 stimuli were presented (there were a change in 50%) in a 
change detection paradigm and brain electrical activity was recorded during the task (I.U. Ethics Commission File No: 2014/1471). Discrete 
wavelet analysis was applied on the data related with the stroed and non-stored visual field, using MATLAB. The most negative wavelet 
coefficients measured between 300-900 ms were chosen and the values were statistically tested by repeated measures ANOVA method using 
IBM-SPSS 20.  
RESULTS: Delta frequency band (0.5 to 4 Hz): The wavelet coefficient of the hemisphere that stores information (-22.870) was found to be 
more negative than the other hemisphere (-16.154) (F(1,175)=52.625, p<.0001). Moreover, the response in the hemisphere that stores 
information (6.962) was earlier than that in the other hemisphere (7.221) (F(1, 175)=4.509, p<.044). The differences in other frequency bands 
(theta, alpha, beta) were not statistically significant.   
CONCLUSION: It is shown that the power of delta frequency increases in tasks related with internal attention processes. We think that our 
results provide a novel perspective to the relationship between the visual working memory and attention compared to previous studies 
through the applied analysis method.  
The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No: 49203  
Reference: Vogel, E.K., Machizawa, M.G. (2004). Neural activity predicts individual differences in visual working memory capacity. Nature, 428, 
748-751. 
Keywords: Change detection paradigm, Contralateral delay activity, Event-related potentials, Visual working memory 
 

SS12 
Lityum-Pilokarpinle İndüklenen Deneysel Status Epileptikus Modelinde Sıçanlarda Sitokin Seviyeleri ve Uzamsal Bellek Üzerine 
Propolisin Etkileri 
Gül Büşra Kaya, Memet Hanifi Emre 
İnönü Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya 
 
GİRİŞ: Status epileptikus (SE), 30 dakikadan daha uzun süre tekrarlayan jeneralize konvulziyonlarla birlikte çocuklarda oldukça yaygın bir şekilde 
görülen nörolojik bir hastalıktır ve kontrol edilmediğinde, beyinde nöronal hasarlar meydana gelir. Birçok enzimin çalışmasında kofaktör olarak 
iş gören bakır ve çinko ile, hastalıkların patogenezinde önemli rol oynadığı düşünülen pro-inflamatuvar sitokinler, birçok çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır.  
AMAÇ: Lityum-pilokarpin modeli ile status epileptikusta bakır ve çinko düzeyi ile pro-inflamatuvar sitokinlerden bir kaçını incelemeyi amaçladık. 
Bu çalışmada, lityum-pilokarpinle indüklenen SE’li sıçanlarda propolisin koruyucu ve tedavi edici etkilerinin olup olmadığı ayrıca uzamsal bellek 
üzerinde etkilerinin olup olmadığı araştırıldı.  
YÖNTEM: 50 adet Sprague-Dawley cinsi dişi sıçan 5 gruba ayrıldı. Grup 1 (Kontrol), grup 2 ( oral gavajla deney öncesi propolis verilen grup+Li-Pc 
intraperitonal olarak), grup 3 (Li-Pc +diazepam+propolis), grup 4 (Li-Pc+propolis) ve grup 5 (sadece Li-Pi intraperitonal, epileptik grup)   
BULGU: Morris su tankında yapılan uzamsal bellek testinden elde edilen sonuçlara göre, propolis verilen gruplarda (3. ve 4.grup), epileptik 
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grupla karşılaştırıldığında (5.grup), kadranlarda kalış süresi artarken, platforma olan gecikme süresi ve platforma varışta katedilen yol 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldı (p<0.05). Serum sitokin seviyeleri, epileptik gruptaki sıçanlarda kontrol grubu ve propolis grupları ile 
karşılaştırıldığında, anlamlı şekilde yüksek bulunurken; epileptik grupta Zn2+ ve Cu2+ seviyelerinin diğer gruplara göre istatistiksel olarak 
anlamlı şekilde düşük olduğu saptandı (p<0.05).   
SONUÇ: Çalışmadan elde edilen bulgular; propolisin, SE’un sebep olduğu öğrenme güçlüğü ve uzamsal bellek hasarını onardığı; ayrıca SE 
tedavisinde antiepileptik bir ajan şeklinde kullanılarak ya da antiepileptik ilaçlarla birlikte alındığında oluşan nörolojik hasarları tersine çevirici 
bir etki oluşturabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Status epileptikus, propolis, sitokin, uzamsal bellek, sıçan 
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Effects of Propolis on Cytokine Levels and Spatial Memory Induced by Lithium Pilocarpine in the Experimental Status 
Epilepticus Model in the Rats 
Gül Büşra Kaya, Memet Hanifi Emre  
Department of Physiology, Inonu University, Malatya, Turkey  
 
INTRODUCTION: Status epilepticus (SE), with generalized convulsions recurring for more than 30 minutes, is an extremely common 
neurological condition seen in children, and if it is not controlled, neuronal injury occurs in the brain. The lithium-pilokarpine (Li-Pc) model of 
SE is the most suitable and frequently used method for pathophysiological changes of SE.   
AİM: Proinflammatory cytokines such as IL-1β and IL-6 have been shown to be overexpressed in brain areas of seizure generation, while trace 
elements such as zinc (Zn) and copper (Cu) have been shown to decrease in brain.   
In this study, neuroprotective and therapeutic effects of propolis in Li-Pc induced SE in rats were studied. The effect of propolis was examined 
on spatial memory in Morris water maze. The levels of trace elements (Zn and Cu) and cytokine (IL-1β, IL-6 and IL-17) were measured in rat 
serum  
METHODS: 50 Sprague-Dawley female rats were divided into five groups (n=10). Group 1(control), group 2 (propolis (orally)+Li-Pc i.p.), group 3 
Li-Pc+diazepam+propolis), group 4 (Li-Pc+propolis) and group 5 (Li-Pi i.p alone; epileptic group).  
RESULTS: According to the results obtained from the spatial memory in the Morris water maze test was carried out, in propolis-treated group 
(3 and Group 4), compared epileptic group (Group 5), increased length of stay in the quadrant, latency and distance from platform, which 
decreased in a statistically significantly. Serum cytokine levels in epileptic rats compared with the control group and propolis groups, 
significantly higher copper and zinc levels in epileptic group were found to be significantly lower than the other groups.  
CONCLUSIONS:  Our results, propolis, where children create your spatial memory is a feature of neurological damage repair agent, reveals the 
substance can be used as a protective and antiepileptic agent in the treatment of SE. 
Keywords: Status epilepticus, propolis, cytokine, spatial memory, rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Parkinson hastalığı (PH), substansiya nigra’nın pars kompakta (SNpc) bölgesinde dopaminerjik nöronların kaybı ile karakterize olan 
nörodejeneratif bir hastalıktır. Dokosaheksaenoik asit (DHA), beynin fosfolipid tabakasında bulunan ve hücresel fonksiyonların devamı için 
gerekli temel çoklu doymamış yağ asidi (PUFA)’dir. Nitrik oksit (NO), nitrik oksit sentaz (NOS) enzimi ile L-arjininden sentezlenen bir 
nörotransmitterdir. 1-metil-4-fenil 1,2,3,6 tetrahidropiridin (MPTP) ile deneysel parkinson modeli oluşturulan farelerde nNOS aktivitesinin 
arttığı bilinmektedir. Çalışmamız, deneysel parkinson modelinde DHA uygulaması ile dopaminerjik nöron apoptozunu önlemede, nNOS 
fosforilasyonunun rolünü araştırmak üzere planlanmıştır.   
YÖNTEMLER: 3 aylık erkek C57BL/6 fareler, (K), (DHA), (MPTP), (DHA+MPTP) olmak üzere rastgele 4 gruba ayrılmıştır. DHA (36 mg/kg/gün), 4 
hafta boyunca DHA ve DHA+MPTP gruplarına gavaj yoluyla uygulanmıştır. Deneysel parkinson modeli 23.günde intraperitonel yolla uygulanan 
MPTP nörotoksini (4x20 mg/kg, 2 saat aralıklarla) ile oluşturulmuştur. Motor aktivite tayini; çubuk testi ile bradikinezi şiddetinin belirlenmesi, 
lokomotor aktivite testi ve rotarod testi ile değerlendirilmiştir. Substansiya nigra (SN) dokusu apoptoz belirteci kaspaz-3 aktivitesi, nitrozatif 
stres göstergesi nitrit/nitrat düzeyi ve lipid peroksidasyon 4-hidroksi nonenal (4-HNE) düzeyleri ticari kitler yardımıyla ölçülmüştür. SN’deki 
dopaminerjik hücre sayısı tirozin hidroksilaz (TH) enzimi ile, nNOS ve fosfo-nNOS enzim ekspresyonları spesifik NOS immünreaktif hücrelerin 
immünohistokimyasal analizi ile tespit edilmiştir.   
BULGULAR: DHA uygulaması ile MPTP grubunda bradikinezi şiddeti 1,3 kat azalmış, toplam lokomotor aktivite 1,2 kat, motor koordinasyon ve 
denge ise 2 kat artış göstermiştir (p<0.05). DHA+MPTP grubu SN dokularında nitrit/nitrat ve 4-HNE düzeyleri MPTP grubuna kıyasla azalmıştır 
(p<0.05). Kaspaz-3 düzeyi DHA uygulaması ile azalsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. SN’de TH+ nöron sayısı MPTP 
uygulaması ile 4 kat azalırken, DHA+MPTP grubunda MPTP grubuna kıyasla bu oran 2 kat artmıştır (p<0.05). nNOS ekspresyonu MPTP grubunda 
artarken DHA+MPTP grubunda nNOS serin 847 fosforilasyonunun arttığı izlenmiştir (p<0.05).  
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, Serin 847 fosforilasyonu ile nNOS aktivitesinin azalarak dopaminerjik hücrelerin ölümünün engellendiğini 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Parkinson, DHA, MPTP, nNOS, lipid peroksidasyon 
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AIM: The present study is designed to investigate the role of neuronal nitric oxide synthase (nNOS) phosphorylation in the prevention of 
apoptosis by administration of DHA to the experimental PD model.  
METHODS: Three months old male C57BL/6 mice were randomly divided into 4 groups as: (C), (DHA), (MPTP), (DHA+MPTP). DHA was 
administered daily by oral gavage for four weeks (as 36mg/kg/day) to DHA and DHA+MPTP groups. Experimental PD model was utilized by 
consecutive intraperitoneal (ip) injections of the neurotoxin MPTP (4x20 mg/kg-1 at 2-hr intervals) on the day 23. Motor activity of mice was 
evaluated by pole test, locomotor activity and rotarod tests. Using commercial kits, caspase-3 activity was measured as an apoptosis marker. 
Additionally, measurements of nitrite/nitrate and 4-HNE levels were performed as markers of nitrosative stress and lipid peroxidation, 
respectively. The number of the dopaminergic cells in substantia nigra (SN) was determined by immunohistochemical analysis of tyrosine 
hydroxylase (TH)-immunopositive cells. Expression of the nNOS and phospho-nNOS enzymes was also determined in all tissue sections via 
immunohistochemical staining.  
RESULTS: Bradykinesia was 1.3 fold decreased, total locomotor activity was 1,2 fold increased, motor coordination and balance were 2 fold 
increased by DHA administration in the MPTP group (p<0.05). Nitrite/Nitrate and 4-HNE levels were decreased in the DHA+MPTP group 
compared to the MPTP group (p<0.05). Caspase-3 level was decreased by DHA administration but no significant difference was noted. TH+ 
neurons in SN were 4 fold decreased in MPTP group compared to the control group and they were 2 fold increased in the DHA+MPTP group 
compared to the MPTP group (p<0.05). nNOS expression levels were increased in the MPTP group while the phosphorylation of the nNOS 
serine 847 residue was increased in the DHA+MPTP group. (p<0.05)  
CONCLUSIONS: These results indicate that the phosphorylation at serine 847 may decrease the activation of nNOS which in turn protects 
dopaminergic neurons from death. 
Key words: Parkinson, DHA, MPTP, nNOS, lipid peroxidation 
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GİRİŞ-AMAÇ: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) en yaygın nöropsikiyatrik bozukluklardan biridir. İşitsel uyarılmış potansiyeller (İUP) 
kognitif fonksiyonların değerlendirildiği çalışmalarda sıklıkla kullanılır. Ancak henüz rutin bir yönteme dönüşmemiştir ve ilaç kullanan DEHB’li 
çocuklarda bu yöntemin kullanıldığı çalışmalar çok sınırlı sayıdadır. Bu çalışmamızda ilaç kullanan DEHB’li çocuklarda kognitif fonksiyonlar 
araştırılmıştır.   
YÖNTEMLER: Çalışma, yaşları 7-18 arasında olan 13 DEHB’li ve 10 sağlıklı çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Aydınlatılmış gönüllü onam 
formları ebeveynleri tarafından imzalandı. Kontrol grubundan ve DEHB’li çocuklardan uyarılma potansiyeli (UP) sinyalleri MP 150 sistemi ve 4 
EEG 100C amplifikatörü kullanılarak alındı. UP’ler Frontal (Fz, Fp1, Fp2) ve Santral (Cz) bölgelerden kaydedilip İUP kayıtları, işitsel oddball 
paradigması kullanılarak alındı. Bu paradigmanın içerdiği 160 uyaran, sıklıkla gelen beklenen (hedef olmayan-120) ve seyrek gelen rastgele 
dağıtılmış beklenmedik (hedef-40) ‘bip” seslerinden oluşmaktadır.   
BULGULAR: DEHB’li çocuklarda P300 latansı, kontrol grubuna göre anlamlı uzamış bulundu (p<0.000). N1-P2 latansı, tüm bölgelerde ve 
uyaranlarda kontrol grubuna göre uzamış saptandı. P300 genliği, Cz bölgesinde DEHB’li çocuklarda, hedef (7,09 ± 3,67) ve standart+ hedef 
uyaranlara karşılık (6,92 ± 4,79), kontrol grubundaki çocuklara göre (sırasıyla, 11,72±2,2, t=2,82, p<0,012; 12,34 ± 2,63, t=2,56, p<0,02) anlamlı 
olarak düşük bulundu. P300 genliğinde diğer bölgelerde anlamlı fark gözlenmedi. N1-P2 genliği de DEHB’li çocuklarda, kontrol grubuna göre, 
FP1 hedef uyaranlara karşılık gelen genlik hariç, tüm bölgelerde anlamlı azaldı.  
SONUÇ: Olaya ilişkin potansiyeller, DEHB’nin patolojik koşulları altındaki kognitif fonksiyonların incelenmesinde ideal bir metot olabilir.   
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Bilimsel Araştırma Proje No: 114S149). 
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, İşitsel uyarılmış potansiyeller, Kognitif fonksiyonlar, Olaya ilişkin potansiyel 
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AIM: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common neuropsychiatric disorders. Auditory evoked potentials (AEP) 
are a frequently used in the studies which cognitive functions are evaluated. However, it hasn’t yet become a routine and there are very 
limited study medicated children with ADHD. In this study, we explored cognitive functions in medicated children with ADHD.   
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METHODS: Thirteen children with ADHD and 10 controls between the ages of 7-18 were participated. Informed Voluntary Disclosure and 
Consent Form were signed to the parents. To obtain evoked potential (EP) signal of the control group and the children with ADHD, MP 150 
system and 4 EEG 100C amplifiers were used. Stimulation potentials were recorded from the regions of Frontal (Fz, Fp1, Fp2), Central (Cz), AEP 
recordings were taken with oddball auditory stimuli. Auditory stimuli consist of 160 sounds consisting of rare coming (target) and frequently 
iterating with a beep tone (nontarget – 120) explosion.  
RESULTS: The latency of P300 was statistically longer than control’s (p<0.000). Latency of N1-P2 was longer than controls in ADHD at all region 
stimuli. The amplitude of P300 was statistically lower for target stimulus (7,09 ± 3,67) and target+nontarget (6,92 ± 4,79) at Cz region in ADHD 
than control group (respectively, 11,72±2,2, t=2,82, p<0,012; 12,34 ± 2,63, t=2,56, p<0,02). There were no statistically differences in other brain 
region. The amplitude of N1-P2 was also statistically lower for all region and stimulus (except target stimulus at FP1).  
CONCLUSIONS: ERPs can be an ideal method for investigating of cognitive functions under pathological conditions in ADHD. 
This study was supported by TÜBİTAK for Scientific Research Grant 114S149. 
Key words: Attention-deficit-hyperactivity disorder, Auditory evoked potentials, Cognitive functions, Event related potential 
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AMAÇ: Alzheimer Hastalığı (AH), demansın en sık görülen tipidir. Alzheimer hastalığı, nedeni ya da tedavisi bilinemeyen geri dönüşümsüz beyin 
hasarlarıyla karakterize ilerleyici bir hastalıktır. AH’nın etiyolojisi büyük oranda bilinmemektedir. Alzheimer hastalarındaki klinik heterojenitenin 
çevresel faktörler, hastalığa neden olan mutant gen ve modifiye edici genlerin etkileşimi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Bazı genetik risk 
faktörleri, hücrelerin apoptotik mekanizmalara yönelme olasılığını artırmaktadır. Farkli sinyal yolaklarında bulunan Angiopoietin-2 (ANG-2) ve 
Platelet-Derived Growth Factor BB (PDGF-BB) nöronların anti-apoptotik mekanizmasında önemli rol oynamaktadır. Alzheimer hastalarında 
ANG-2 ve PDGF-BB’nin anti-apoptotik etkisini göstermeyi amaçladık.   
YÖNTEMLER: Çalışma, yaş aralığı 48-81 olan 61 AH ve yaş aralığı 48-70 olan 61 demanslı olmayan kontrol grubundan oluşmuştur. Total kandan 
genomik DNA izolasyonu tuzla çöktürme yöntemiyle yapılmıştır. ANG-2 ve PDGF-BB missens mutasyon analizi Real-Time PCR (RT-PCR) 
yöntemiyle yapılmıştır.  
BULGULAR: Protein kodlayan diziler olan PDGF-BB geninin 4. ekzonu ve ANG-2 geninin 6. ekzonu Real-time PCR yöntemiyle 61 Alzheimer 
hastasında ve 61 demanslı olmayan kontrol grubunda incelendi. Alzheimer hastası ve kontrol grubunda herhangi bir mutasyon bulunamadı. 
SONUÇ: İncelenen aminoasit değişiklikleri etnik kökene göre farklılıklar göstermektedir. ANG2 V333I ve PDGF-BB I88V mutasyonları Afrika 
kökenlilerde yaygın olarak görülürken; Avrupa ve Asya kökenliler de ise oldukça nadir olarak görülmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda farklı 
gen bölgelerinin analizi ve hasta sayısının artırılması faydalı olacaktır. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2590 
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, ANG-2 geni, Genotipleme, Missens mutasyon, PDGF-BB geni 
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AIM: Alzheimer’s disease (AD) is the most frequent type of dementia. Alzheimer’s disease is a progressive, irreversible brain disorder with no 
known cause or cure. The etiology of AD is largely unknown. It’s thought that the clinical heterogeneity in Alzheimer Disease is the cause of 
interaction between environmental factors and causative and modifying genes. Some genetic risk factors increase the possibility of cells to 
undergo apoptotic mechanisms. Angiopoietin-2 (Ang-2) and Platelet-Derived Growth Factor BB (PDGF-BB) which is found in different signaling 
pathways play important role in the neuronal anti-apoptotic mechanisms. Therefore, we aimed to determine anti-apoptotic effects of PDGF-BB 
and ANG-2 genotype in AD patients.   
METHODS:.The study is included 61 patients diagnosed as having AD (age range: 48-81 years) and 61 non-demented controls (age range: 48-70 
years). For mutation analysing genomic DNA was extracted from whole blood by salting-out. ANG-2 and PDGF-BB missense mutation analysis 
was performed by Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).  
RESULTS: We therefore, analysed 4th exon of PDGF-BB gene and 6th exon of ANG-2 gene, including the protein coding sequences in AD and 
non-demented control groups. We did not find any mutation in AD and non-demented control group. CONCLUSIONS: Analyzed amino acid 
change varies according to ethnicity. Although, ANG-2 V333I and PDGF-BB I88V mutations are common among Africans, they are rare among 
Europeans and Asians. Therefore, the analysis of different gene regions and increased number of subjects included in the study will be needed 
in the future studies. The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 2590 
Key words: Alzheimer disease, ANG-2 gene, Genotyping, Missense mutation, PDGF-BB gene 
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GİRİŞ-AMAÇ: Jeneralize non-konfüzyonel nöbetlerle karakterize WAG/Rij sıçanlar absans epilepsinin patofizyolojik mekanizmalarını anlamak 
için kullanılmaktadır. Bunun yanında, WAG/Rij ve homozigot ci2/ci2 mutant sıçanlarda rotasyonel dönme hareketleri gözlenir. WAG/Rij sıçanlar 
gün boyunca aktif dairesel hareket sergilemektedirler. Bu çalışmada, WAG/Rij sıçanlardaki dönme hareketinin parsiyel veya jeneralize 
epilepsinin bir sonucu olup olmadığı araştırıldı. Beyin kapiller endotel hücrelerinden oluşan kan-beyin bariyeri (KBB) beyni perifer kaynaklı 
maddelerden korur. Ancak, KBB bütünlüğü epileptik koşullarda bozulur. İlave olarak, rotasyonel WAG/Rij sıçanlarda ultrastrüktürel olarak 
KBB’nin bütünlüğü de araştırıldı.   
YÖNTEMLER: Kabin içinde serbest halde bulunan ve intrakraniyal elektrod yerleştirilmiş rotasyonel WAG/Rij sıçanlardan uzun süreli 
elektroensefalogafi (EEG) ve video kaydı alındı. Karşılaştırma yapmak için dönme hareketi sergilemeyen ancak epileptik olan WAG/Rij sıçanlar 
da kullanıldı. Elektron mikroskopik değerlendirme için horseradish peroxidase (HRP; 200 mg/kg, i.v) traseri uygulandı ve dolaşımda 30 tutuldu. 
Bu çalışmada her bir grupta 6 hayvan olmak üzere 12 sıçan kullanıldı.  
BULGULAR: Rotasyonel Wag/Rij sıçanların beyinlerinin koronal kesitlerinin subkortikal ve kortikal alanlarında yaygın HRP geçişi görüldü. 
Rotasyonel Wag/Rij sıçanların serebral korteks, hipokampus ve talamus alanlarının kapiller endotel hücrelerinde elektron mikroskopik olarak 
çok sayıda HRP içeren vezikülün bulunduğu tespit edildi. Tüm hayvanlarda komşu endotel hücreler arasındaki sıkı bağlantı yapılarının sağlam 
olduğu görüldü. Ayrıca, hayvanlarda herhangi bir rotasyonel hareket mevcut değilken EEG de absans nöbeti gösteren aktivite kaydedildi.  
SONUÇ: Bu araştırmanın sonucunda, rotasyonel hareket olmaksızın Wag/Rij sıçanlarda transsellüler yolun aktifleşmesiyle birlikte KBB 
bütünlüğünün hasar gördüğü söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Kan-Beyin Bariyeri, Wag/Rij, HRP, EEG 
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AIM: WAG/Rij rats are used as a model to evaluate the pathophysiological mechanisms of absence epilepsy, which is characterized by 
generalized and non-convulsive seizures. Circling behavior can occur in a mutant ci2/ci2 and WAG/Rij rats. WAG/Rij rats exhibit rotating 
behaviors which are the repeated active movements of the animal in a circular direction throughout the day. We intended to learn whether 
the rotational behavior of WAG/Rij animals is a result of a partial or generalized epilepsy. The blood–brain barrier (BBB), constituted by brain 
capillary endothelial cells, protects the brain from circulatory substances. Loss of BBB integrity is seen in epileptic conditions. We also 
investigated ultrastructural characteristics of BBB in rotational WAG/Rij rats.  
METHODS: Intracranial electroencephalography (EEG) and video recording were continuously and synchronously monitored while the rats 
were let to move freely in their cages. We also used epileptic WAG/Rij rats no circling behavior for comparison. To acquire electron microscopic 
evidence of alterations in BBB integrity, we performed an ultrastructural horseradish peroxidase (HRP; 200 mg/kg, i.v) assay and HRP was 
allowed to circulate for 30 min. In this study, 12 rats were used, including 6 animals in each group.  
RESULTS: A widespread pattern of HRP extravasation in cortical and subcortical regions of brain was observed in coronal sections of brain of 
the rotational WAG/Rij rats. Ultrastructurally, numerous caveolar vesicles containing electron-dense HRP reaction products were observed 
within the cytoplasm of endothelial cells of brain capillaries in the cerebral cortex, hippocampus and thalamus regions of the rotational 
WAG/Rij rats. Tight junctions between adjacent endothelial cells were ultrastructurally intact in all animals. Also, absence seizures in EEG were 
seen in animals without any rotational movements.  
CONCLUSIONS: The results of this study suggest that the BBB integrity is impaired by the enhancement of transcellular pathway in WAG/Rij 
rats with and without rotational movements.  
Key words: Blood-Brain Barrier, Wag/Rij, HRP, EEG 
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AMAÇ: Metabolizmadaki değişmelerle beslenmeden sorumlu merkezi sinir sistemi yapıları ve beslenmenin kontrolündeki yeri hergeçen gün 
daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada farklı diyet uygulamaları yapılan sıçanlarda davranış ve kognitif fonksiyonların araştırılması ve 
beslenme kontrolünden sorumlu olan merkezlerle ilişkilendirilen 3. Ventrikül bölgesindeki hücre gruplarının değişiminin araştırılması 
planlanmıştır.  
METOD: Yüksek yağlı diyetle ve yüksek kalorili diyetle 10 hafta beslenen ve 72 saat aç bırakılan hayvan grupları kontrol sıçanlarla, açık-alan, 3 
panel test düzeneklerinde davranış ve referans ve çalışan bellek olarak değerlendirildi. Beyin dokularında 3. Ventrikül civarındaki hücrelerde 
meydana gelen değişiklikler immünohistokimyasal ve ümminofloresan yöntemleri ile araştırıldı.  
BULGULAR: Aç bırakılan sıçanlarda anksiyete artmış, Yüksek yağlı ve yüksek kalorili diyetle beslenen grupta referans ve çalışan bellek de 
bozulma meydana gelmiş (P<0.01), MAP-2, Vimentin ve Nestin ekspresyonu açlık ve obezite gruplarında kontrole göre anlamlı olarak artmıştır 
TARTIŞMA: Beslenme protokollerinde değişikliklere bağlı olarak, davranış ve kognitif fonksiyonlar anlamlı olarak etkilenmektedir. Beslenmeden 
sorumlu merkezlerle ilişkilendirilen 3. Ventrikül çevresindeki hücrelerde metabolizmanın değişimine bağlı olarak anlamlı değişiklikler olmuş, 
açlık diğer koşullardan daha fazla etkşilemiştir. 
Anahtar Kelimeler: obezite, açlık, yüksek yağlı diyet, davranış, öğrenme, hafıza, plastisite, sıçan 
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AIM: With changes in metabolism, the center responsible for nutrition and its role upon central nervous system structures is gaing more 
importance day by day. In this study was designed to evaluate the relationship between different diet protocols, behaviour and cognitive 
functions and plasticy in relation to the control centers responsible for the nutrition around the third ventricle cell groups in rats.  
METHODS: Rats were divided into four groups:with one receiving high fat diet (10 weeks), high-calorie diet (10 weeks), fasting group (72 
hours), and the other a control diet.Open -field area and three panels run tests were evaluated as behaviour, reference and working memory 
performance.The changes around the third ventricle cells in the brain tissue were studied by immunohistochemistry and immunofluorescence 
methods.  
RESULTS: There was an increase in the fasted rats' anxiety.The reference and working memory impaired in the high-fat and high-calorie diet 
groups (p<0.001).The expression of MAP-2, Vimentine and Nestine were significally increased compared to the fasted and control groups. 
CONCLUSIONS: Behaviour and cognitive functions are significantly affected by the changes of the nutrition protocols. In assosiation to the 
centersresponsible of nutrition some metabolism related changes have occured in the cell group around the third ventricle. The fasted group 
was affected more than the other condition groups. 
Key words: obesity, fasting, high-fat diet, behaviour, memory, plasticity 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Beyinde sentezlenen önemli nöropeptidlerden biri olan Kokain ve Amfetamin ile Düzenlenen Transkript (CART)’in madde 
bağımlılığı, stres yanıtı, yeme davranışı, endokrin sistem ve otonom sinir sistemi aktivitesinin düzenlenişi gibi pek çok süreçte rolü olduğu 
bildirilmektedir. Bu çalışma, nikotinin bağımlılık yapıcı etkilerinin ortaya çıkışı sırasında anahtar rol oynayan mezokortikolimbik sistemi 
oluşturan anatomik yapılarda CART mRNA düzeylerinin düzenlenişini araştırmayı hedeflemektedir.  
YÖNTEM: 40 tane Sprague Dawley cinsi, erişkin erkek sıçan 4 deney grubuna ayrıldı: kontrol grubu, düşük doz (0,2mg/kg) nikotin grubu, ılımlı 
doz (0,4mg/kg) nikotin grubu, yüksek doz (0,6mg/kg) nikotin grubu (n=10). Sıçanlara nikotin veya serum fizyolojik 6 gün süre ile, her gün, tek 
doz ve subkutan enjeksiyonlar şeklinde uygulandı. 6.gün enjeksiyondan 1 saat sonra sıçanlar dekapite edildi ve mezokortikolimbik sistemi 
oluşturan beyin dokuları diseke edildi. Önce total RNA izolasyonu ve sonrasında cDNA sentezi yapılan örnekler -80°C’de saklandı. Son aşamada, 
RT-PCR yöntemiyle örneklerde CART mRNA miktarı, beta aktin mRNA miktarı ile düzeltilerek ölçüldü.  
BULGULAR: Mezokortikolimbik sistemi oluşturan bölgelerde, bölgeye ve nikotin dozlarına özgün olarak, CART mRNA ekspresyonunda anlamlı 
artış (striatum, p=0.021) ve azalışlar (prefrontal korteks, p=0.012) saptandı.  
SONUÇ: CART mRNA ölçümlerimiz, daha önceki Western Blot çalışmasında elde ettiğimiz CART peptidine dair sonuçlarımızı desteklemektedir. 
Bu bulgular ödül devresinin nikotin ile düzenlenmesinde CART’ın önemli bir rol oynayabileceğini işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: CART, nikotin, mezokortikolimbik sistem 
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Nicotine Administration Effects on Cart mRNA Expression in Mesocortocolimbic System Structures in the Rat Brain 
Egemen Kaya, Oğuz Gözen, Müzeyyen Uğur, Ersin Koylu, Lütfiye Kanıt, Burcu Balkan  
Ege University, Medical School, Department of Physiology, İzmir, Turkey  
 
AIM: Cocaine and amphetamine regulated transcript (CART), a neuropeptide widely expressed in the brain, is reported to be involved in many 
processes such as addiction, stress response, feeding behavior, regulation of endocrine system and the autonomic nervous system. This study 
aims to research CART mRNA levels in mesocorticolimbic structures that play a key role during the emergence of nicotine addiction.  
METHODS: 40 male Sprague Dawley rats were randomly divided into four groups: control group, low dose (0,2mg/kg), moderate dose 
(0,4mg/kg), and high dose (0,6mg/kg) nicotine groups (n=10). Rats received subcutaneous injections of nicotine or saline daily for six days. On 
the sixth day, one hour after the enjection, rats were decapitated and mesocorticolimbic brain tissues were dissected. In the first step, total 
RNA was isolated. In the second step, cDNA was synthesized and cDNA samples were stored at -80°C. Finally, CART mRNA levels in the cDNA 
samples were measured by RT-PCR and corrected with β actin levels.   
RESULTS: In mesocorticolimbic system structures, region- and dose-specific increases (striatum, p=0.021) and decreases (prefrontal cortex, 
p=0.012) were detected in the CART mRNA levels.   
CONCLUSIONS: CART mRNA measurements demonstrated by this RT-PCR study support CART peptide measurements observed in our previous 
Western Blot study. These findings suggest that CART may play an important role in the regulation of nicotine-induced reward. 
Keywords: CART, nicotine, mesocorticolimbic system 
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GİRİŞ/AMAÇ: Nörodejenerasyon diabetes mellitusun en önemli komplikasyonlarındandır. Nörojenenerasyona bağlı olarak gelişen bilişsel 
fonksiyon bozuklukları ve periferik nöropati gibi diabetik komplikasyonların altında yatan mekanizma henüz tam olarak açık değildir. Bu 
çalışmada diabetik ratlarda metforminin (MET) olası nöroprotektif etkilerini araştırmayı amaçladık.   
MATERYAL/METOD: 30 adet wistar albino erkek rat 3 gruba ayrıldı. i) Kontrol grubu, (ii) STZ grubu, (iii) STZ + MET grubu. Diyabet oluşturmak 
için 55 mg/kg STZ intraperitonal olarak uygulandı. Metformin 500 mg/kg dozda altı hafta boyunca her gün oral gavaj yoluyla verildi. Diyabet 
oluşturulduktan 6 hafta sonra ratlara Hot-plate analjezi testi yapıldı.Çlışmanın son haftasında bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesinde 
Morris Water Maze (MWM) Testi kullanıldı. Siyatik sinir ve hipokampüs dokuları histolojik olarak değerlendirildi.   
BULGULAR: Gruplara göre 6 haftalık ortalama kan glikoz seviyeleri; Kontrol 130.83±29,94 mg/dl, STZ 486,33±120,60 mg/dl ve STZ+MET 
256,83±36,40 mg/dl. Periferik nöropatinin değerlendirildiği Hot plate bulguları kontrol (19,21±5,11 sn) STZ (26,84±4,81) STZ+MET 
(21,41sn±5,03).Diyabetik grupta ağrı hissetme süresi uzarken metformin grubunda bu sürenin azaldığı istatistik olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0.005). MWM sonuçlarında STZ grubundaki ratların (1,643 m) platformu bulmak için katettikleri mesafe kontrol grubuna (1,152 m) göre 
uzun ve karmaşıktır. Metformin tedavi grubundaki diabetik ratların (1,360 m) MWM bulgularının kontrol grubuna benzer olduğu 
gözlemlenmiştir. Hipokampüs dokularında yapılan histolojik incelemelerde; dejenere nöron yüzdeleri kontrol %15,6 STZ % 45,6 ve STZ+MET 
grubunda %36,5 olarak değerlendirilmiştir. STZ grubundaki dejenere nöron ayısındaki bu artış kontrol grubuna göre anlamlı iken STZ+MET 
grubundaki azalış STZ grubuna göre istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001).Siyatik sinir histolojik skorlandığında kontrol;0 (0.0 – 1.0) 
STZ 2.0 (0.0 – 3.0) STZ+MET 1.0 (0.0 – 3.0) olarak değerlendirilmiştir. STZ grubunda kontrol grubuna göre anlamlı artış STZ+MET grubunda ise 
STZ grubuna göre anlamlı bir azalma olduğu gözlemlenmiştir (p<0.001)  
SONUÇ: Bu çalışmayla metforminin diyabetik sıçanlarda, siyatik sinirdeki yapısal bozuklukları, hipokampüsteki dejenere nöron sayısını azalttığı 
ve diyabete bağlı gelişen bilişsel fonksiyonlardaki bozulmayı düzelttiği gösterildi. 
Anahtar Kelimeler: Diyabatik Nöropati, Periferik Nöropati, Bilişsel Fonksiyonlar, Metformin, Streptozotosin 
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BACKGROUND-AIM: Neurodegeneration is one of the most important complications of DM.The exact mechanisms underlying 
neurodegeneration related to diabetic complications such as cognitive deficits and neuropathy are not clarified yet. In this study, we aimed to 
investigate the possible neuroprotective effects of metformin in diabetic rats.   
MATERIALS-METHODS: Thirty male Wistar Albino rats were divided into 3 groups: Control, STZ, STZ+MET.STZ(55mg/kg) was administered i.p. 
to create diabetes.Metformin(500mg/kg) was administered by oral gavage every day for six weeks. Hot-plate analgesia test was performed to 
rats 6 weeks after.MWM was used to for the assessment of cognitive function in the last week of the test process.Sciatic nerve and the 
hippocampus tissue was evaluated histologically.   
RESULTS: Blood glucose levels during 6 weeks;Control 130.83±29,94mg/dl,STZ 486,33±120,60mg/dl ve STZ+MET 256,83±36,40mg/dl.Hot plate 
findings involving peripheric neuropathy control (19,21±5,11s)STZ (26,84±4,81s) STZ+MET (21,41±5,03s).Evaluation showed that duration of 
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feeling pain in diabetic rats was longer than the rats taking metformin cure and the difference was statistically significant(p<0.005).Based on 
the MWM findings, it was determined that path to find platform in STZ group(1,643 m)was longer and more complex than the path followed by 
control group(1,152 m) rats. As another finding, the diabetic rats in metformin cure group(1,360 m)represented similar MWM data to the 
control group rats.Histological examination in the hippocampus tissue; the percentage of degenerated neurons control 15.6%,STZ 
45.6%,STZ+MET 36.5%. When compared to degenerated neurons in the STZ with control group significantly increase and in STZ+MET group 
was statistically significant decrease compared to the STZ(p<0.001).Histological scoring of siyatik nerve,Control 0(0.0-1.0)STZ 2.0(0.0-
3.0)STZ+MET 1.0(0.0-3.0)were evaluated.It was observed that there is a significant increase compared STZ to control,STZ+MET significant 
decrease compared to STZ(p<0.001)   
CONCLUSIONS: In this study,ıt was shown to improve that metformin, structural changes in the sciatic nerve,which reduces the number of 
degenerated neurons in the hippocampus and due to developing cognitive function impairment in diabetic rats. 
Key words: Diabetic neuropathy, peripheric neuropathy, cognitive function, Metformin, Streptozotocin 
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GİRİŞ-AMAÇ: Apelin birçok dokuda sentezlenen ve yeni keşfedilen bir nöropeptidtir. Bu çalışmada apelin ekspresyonundaki değişikliklerin, 
endojen patofizyolojik mekanizmaların da doğrulanması ile, araştırılması bununla birlikte apelin uygulamasının beyin üzerine yerleştirilen 
epidural elektroensefalografi (EEG) kayıt elektrotları ile serbestçe hareket eden Wistar Albino Glaxo/Rijswijk(WAG/Rij) sıçanların EEG’sindeki 
diken dalga deşarjlarının (DDD) aktivitesine olan etkisinin araştırılması hedeflenmiştir.   
YÖNTEMLER: Otuz iki erkek WAG/Rij (n = 8 / grup) ve sekiz Wistar sıçan deneylerde kullanıldı. WAG/Rij sıçanlar aşağıdaki gibi alt gruplara 
ayrıldı. Grup 1: WAG/Rij sıçanlar, Grup 2: Apelin-12 enjeksiyon grubu (i.p 800 ug/kg), Grup 3: Apelin-12 enjeksiyonu (i.p 800 ug/kg) ve DDD 
aktiviteyi belirlenmiş grup (EEG probu ile), Grup 4: Serum fizyolojik enjeksiyon (% 0.09 NaCl) (Sham) grubu. Apelin ekspresyonu Wistar ve 
WAG/Rij sıçanlarda histopatolojik olarak değerlendirildi. Sıçanların korteks ve talamus dokularında apelin seviyeleri ELISA ile ölçüldü.  
BULGULAR: WAG/Rij sıçanların korteks ve talamuslarında apelin düzeyleri sağlıklı Wistar sıçanlardan önemli derecede daha düşük bulundu (p 
<0.001). Talamusdaki apelin düzeyleri tüm grupların korteksinden önemli ölçüde daha düşük bulundu.  
SONUÇ: Bu çalışma, Apelin-12 uygulamasını takiben WAG/Rij sıçanlardaki DDD aktivitesinde bir azalma olduğunu göstermektedir. Sonuçlarımız 
Apelin-12’nin absans epilepsinin altında yatan patofizyolojik mekanizmalara WAG/Rij sıçanlarda görülen azalma ile de katkıda bulunabileceğini 
önermektedir. Bu çalışma TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmiştir (Proje Numarası: / 113S210 SBAG). 
Anahtar Kelimeler: Apelin-12, WAG/Rij sıçan, Absans Epilepsi 
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AIM: Apelin is a neuropeptide newly discovered and synthesized in many tissues.We aimed to investigate the change of apelin expression, so 
as to verify the endogenous pathophysiologic mechanisms, and the effects of apelin administration on the spike-wave discharges(SWDs) 
activity in electroencephalography(EEG) of freely moving Wistar Albino Glaxo/Rijswijk(WAG/Rij) rats by epidural EEG recording electrodes 
(MS333/2A;Plastic One, USA) that were placed on brain.   
METHODS: Thirty two male WAG/Rij rats (n=8/group) and eight Wistar rats were used in experiments. WAG/Rij rats were divided into 
subgroups as follows: Group 1: WAG/Rij rats, Group 2: Apelin injected group (i.p. 800 μg/kg), Group 3: Apelin injected (i.p. 800 μg/kg) and SWD 
activity determinated group (with EEG probe), Group 4: Physiological saline (0.09% NaCl) injected (Sham) group. Apelin expression was 
evaluated histopathologically in Wistar and WAG/Rij rats.Apelin levels were measured by ELISA in cortex and thalamus of the rats.  
RESULTS: Apelin levels in both cortex and thalamus of WAG/Rij rats were significantly lower than healthy Wistar rats (p<0.001). Apelin levels of 
thalamus were significantly lower than cortex of whole groups.   
CONCLUSIONS: This study demonstrates a decrease of SWD activity following apelin treatment in WAG/rij rats. Our results may also suggest 
that apelin may contribute in underlying the pathophysiologic mechanisms of absence epilepsy as seen by the decrease in WAG/Rij rats. This 
study was supported by TÜBİTAK (The Scientific and Technical Research Council of Turkey) (Project Number: SBAG/113S210). 
Key words: Apelin-12, WAG/Rij rat, Absence Epilepsy 
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GİRİŞ-AMAÇ: Otizm spektrum bozuklukları (OSB) toplumsal etkileşimde ve iletişimde bozulma ile karakterizedir. Otizm, “spektrum bozukluğu” 
olarak adlandırılmaktadır ve sağlıklı populasyonda da otistik özellikler görülmektedir. OSB’nin altında yatan nedenlerden birinin kişilerin beyin 
osilasyonlarında bozulma olabileceği öne sürülmektedir ve alfa osilasyonlarında sağlıklı bireylere göre farklılıklar gözlenmektedir. Bu çalışmanın 
amacı otistik özellikler gösteren sağlıklı bireylerde alfa osilasyon değişikliklerinin araştırılmasıdır.   
YÖNTEMLER: Çalışmaya 19-30 yaş arası 8 otistik özellik gösteren ve 8 göstermeyen birey alınmıştır. Bireylere Otizm Spektrum Anketi, el tercihi 
anketi uygulanmıştır. Katılımcılardan ekranda bulunan artı işaretine bakarken bir dakika boyunca EEG kaydı alınmıştır. Kayıtlarda BrainVision 32 
kanal kullanılmıştır. Kayıtlara filtre uygulanmış, mastoid elektrotlarına yeniden referanslama yapılmıştır. Göz hareketleri ICA yöntemi ile 
temizlenmiş, veriler 2 saniyelik dilimlere ayrılarak, ortalamaları alınmıştır. FFT ile frekans analizi yapılmış, düşük alfa bandı (8-9Hz), yüksek alfa 
bandı (10-13Hz) güç değeri hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler Mann Whitney U ve Spearman yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir.  
BULGULAR: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, el tercihi açısından anlamlı fark yoktur (p>0.05). Otistik özellikler gösteren bireylerde alfa gücü, 
düşük alfa bandı için Fz, F4, FC4, C4, CP4, P4; yüksek alfa bandında P4, Oz, O2 elektrotlarında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). 
Düşük alfa bandında Fz, F4, FC4, P4, yüksek alfa bandında ise P4, Oz, O2 elektrotlarındaki alfa gücü otistik özelliklerden Sosyal Beceri alt puanı 
ile pozitif korelasyon göstermiştir (p<0.05).   
SONUÇ: Çalışmanın bulguları, OSB'li bireylerde görülen alfa gücü değişikliklerinin, davranışsal spektrum özelliği ile uyumlu olarak, otistik 
özellikler gösteren sağlıklı bireylerde de görüldüğünü işaret etmektedir.   
Çalışma Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Otistik Özellikler, EEG, Alfa Osilasyonu 
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AIM: Autism spectrum disorders (ASD) are characterized by impaired social interaction and communication. Autism is called as a spectrum 
disorder and autistic traits are also observed in healthy population. It is suggested that the one of the underlying causes of ASD may be 
impairments in brain oscillations and there are differences in alpha oscillations of ASDs when compared to healthy individuals. The aim of this 
study is to investigate the alpha oscillation differences in healthy subjects with autistic traits.   
METHODS: Healthy subjects, aged between 19-30 were included in the study. Participants were divided into two groups as high (N=8) and low 
(N=8) in autistic traits depending on their Autism Spectrum Quotient scores. EEG was recorded for 60s, while participants were viewing a cross 
on the screen. Data was bandpass filtered and rereferenced to mastoid electrodes. Eye movement artifacts were removed by ICA,data was 
segmented into 2s epochs and averaged. Low alpha (8-9Hz) and high alpha (10-12Hz) power calculated by FFT. Statistical analysis was 
performed by Mann-Whitney U and Spearman correlation tests.   
RESULTS: There were no difference between groups for age, gender and handedness (p>0.05). Low alpha power at Fz, F4, FC4, C4, CP4, P4; 
high alpha power at P4, Oz, O2 electrodes were significantly higher in high autistic traits group (p<0.05). Social skills subscale of Autism 
Spectrum Quotient were positively correlated to power of low alpha at Fz, F4, FC4, P4 electrodes and high alpha at P4, Oz, O2 electrodes 
(p<0.05).  
CONCLUSIONS: The study suggests that power changes seen in individuals with ASDs are also present in healthy individuals with autistic traits, 
which is in accordance with the behavioral spectrum feature of disorder.   
This study was conducted in Ankara University Brain Research Center 
Key words: Autistic Traits, EEG, Alpha Oscilations 
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GİRİŞ: Yaşlanmayla birlikte bilişsel fonksiyonlar başta olmak üzere tüm işlevlerde yıpranma başlamaktadır. Yaşlılarda, erişkinlere göre özellikle 
hipokampus ve korteks gibi bilişsel fonksiyonlar ile ilişkili beyin bölgelerinde nöronların boyutları ve sayısı azalmaktadır. Yaşlanmayla birlikte 
artan sorunlardan biri de depresyon benzeri davranış değişiklikleridir.  
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ucuz ve erişilebilir olup kognitif fonksiyonları geliştiren düzenli aerobik egzersizin kaçınılmaz bir süreç olan 
yaşlanma ile görülen kognitif fonksiyonlardaki gerilemeye etkisini araştırmaktır.  
YÖNTEM: Çalışmada 24 aylık yaşlı ve 6 aylık erişkin Wistar Albino dişi sıçanlar kullanıldı. Beş gruba ayrıldı; yaşlı kontrol grubu (10), erişkin 
kontrol grubu (7), pozitif kontrol grubu olarak serotonin geri alım inhibitörü kullanılan grubu (SSRI; 10mg/kg-oral gavaj yoluyla 6 gün/hafta, 6 
hafta boyunca) (10),egzersiz yapan yaşlı grubu (haftada 5 gün boyunca 15dk x 2/gün- 5m/dk’dan 8m/dk hızına kadar 6 haftada) (10), egzersiz ve 
SSRI uygulanan grup (hem haftada 5 gün boyunca 15dk x 2/gün- 5m/dk’dan 8m/dk hızına kadar 6 haftada, hem de SSRI; 10mg/kg-oral gavaj 
yoluyla 6 gün/hafta, 6 hafta boyunca uygulandı)(10). Egzersiz dönemi sonrası sıçanlara davranış testleri yapıldı.Davranış testlerinin ardından, 
tüm sıçanlara eter altında dekapitasyon sonrası histolojik inceleme için beyin dokuları çıkarıldı. Sonuçlar SPSS programında, tek yönlü ANOVA 
ve post hoc Bonferoni istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirildi.  
BULGULAR: Yaşlı sıçanların zorlu yüzme testinde (ZYT) hareketsiz kaldıkları süresinin erişkinlere göre arttığı görüldü (p<0.001, p<0.0001). Yaşlı 
sıçanların Açık Alan Testinde(AAT) daha hareketli oldukları gözlendi (gezinme süre ve mesafesi, her ikisi de p<0.05). Yükseltilmiş Artı (+) Alan 
(YAAT)'de yaşlıların açık kollarda daha az bulunduğu egzersiz grubu ile gençlerde aynı sonuçların olduğu görüldü. ZYT ve YAAT'de egzersiz yapan 
grup ve gençler arasında fark bulunmamaktadır.   
SONUÇ: Bu çalışmada Yaşlanma ile anksiyete ve depresyon benzeri bulgularının arttığı, karar vermede zorlukların ortaya çıktığı, egzersiz ile bu 
bulguların ortadan kalktığı görüldü. Ayrıca bu çalışma Yaşlılarda günlük egzersizin ikiye bölünerek yapılması ile de olumlu etkilerin ortaya 
çıktığını gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: egzersiz, yaşlılık, depresyon benzeri duygu-durum, anksiyete 
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BACKGROUND: By aging deteoriation begins for functions of each system; especially the cognitive functions. The number and amount of 
neurons of brain areas related with cognitive functions such as hippocampus, cortex are getting much more less than the adults in elderly. 
Depressive-like behavior is another growing problem of aging.  
OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the effects of regular aerobic exercise which was cheap and accessible on inevitable 
process of aging and the decline in cognitive function.  
METHOD: Wistar Albino female rats 24 months and 6 months of age were used. The animals divided into 5 groups: elderly control group (10), 
adult control group (7), the positive control group of serotonin re-uptake inhibitor (SSRI; 10mg/kg-oral gavage 6 days/week for 6 weeks) (10), 
exercise group of elderly -5 days/week (15 min x 2/day- 5m/min to 8m/min in 6 weeks, 10), exercise and SSRI group of elderly (15 min x 2/day- 
5m/min to 8m/min in 6 weeks and; 10mg/kg-oral gavage 6 days/week for 6 weeks at the same time)(10). After the exercise period rats were 
subjected to behavioral tests.Following the behavioral tests, all animals were euthanized by decapitation performed under ether anesthesia 
and brain tissues were removed for histological examination.The all results were analyzed by using one-way ANOVA and post hoc Bonferoni 
tests in SPSS.  
RESULTS: The elderly rats increased the immobility-time while the distance that moved was decreased in PST compared to adults.(p<0.001, 
p<0.0001). In the open field test (OFT) elderly rats were observed to be more mobile (or both navigation time and distance, p <0.05). For 
Elevated plus maze and Open Field tests, there was no difference between exercise group and adult group rats.  
CONCLUSION: Increased anxiety and depression-like symptoms and difficulties in decision-making was observed by aging.; these symptoms 
disappeared with exercise. Furthermore, this study showed that the positive effects of exercise on elderly occur when daily exercise divided 
into two periods. 
Key words: exercise, elderly, depression-like mood, anxiety, neurogenesis 
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GİRİŞ-AMAÇ: Beyindeki cinsiyete bağlı anatomik, fizyolojik ve nörokimyasal farklılıkların birçoğu prenatal dönemde oluşmaktadır. Testosteron, 
östradiyol ve dihidrotestosteron erken gelişim döneminde beyindeki yapıların organizasyonundan ve seksüel farklılaşmasından sorumlu olan 
temel seks steroit hormonlarıdır. Kafein; kahve, çikolata, çeşitli içecekler ve çok sayıda tedavinin içeriğinde yer alan dünya çapında yüksek 
miktarda tüketilen psikoaktif bir ilaçtır. Nonselektif adenozin reseptör antagonisti özelliği gösterir ve nöroprotektif etkiye sahiptir. Seks steroit 
hormonların üretilmesinde kilit rollere sahip hipotalamus-hipofiz aksında, üreme organları ve adrenal bezlerde adenozin reseptörleri yer 
almaktadır. Adenozin reseptör antagonisti olan kafein bu reseptör ve yolakları etkileyebileceğinden çalışmamızda, hamile sıçanlara uygulanan 
kafeinin, fetüs veya yavruların beynindeki seks steroit hormonlarının seviyeleri üzerine yaptıkları etkilerin incelenmesi amaçlandı.   
YÖNTEMLER: Çalışmamızda düşük (0,3 g/L) ve yüksek doz (0,8 g/L) kafein sıçanlara, hamilelik ve emzirme dönemleri boyunca içme sularına 
karıştırılarak verildi. Hamileliğin 19. günündeki fetüslerin, yenidoğanların ve doğum sonrası 4. gündeki yavruların frontal korteks ve 
hipotalamuslarında testosteron, östradiyol ve dihidrotestosteron seviyeleri radioimmunoassay yöntemiyle ölçüldü. Ayrıca adrenal bez 
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ağırlıkları, anogenital mesafe (fetüs ve yavrularda), gonad ağırlıkları ve serum serbest testosteron düzeyleri (yavrularda) incelendi.   
BULGULAR: Sonuçlarımıza göre, düşük doz kafein (DK) uygulaması doğum sonrası 4. günde hem erkek hem de dişi yavruların ağırlıklarını ve 
erkeklerin anogenital indeksini artırdı. Yüksek doz kafein (YK) uygulaması ise erkek fetüslerde hamileliğin 19. gününde adrenal bez ağırlığını 
azalttı, dişi fetüslerin frontal korteksinde, yeni doğan erkeklerin ise hipotalamusunda doku testosteron seviyelerini artırdı.   
SONUÇ: Sonuç olarak, perinatal dönemdeki kafein uygulamasının beyindeki seks steroitleri üzerine olan etkileri farklı kafein dozlarından 
etkilenmekte ve bu etki muhtemelen periferik steroit kaynaklardan bağımsız bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Beyin cinsiyeti, kafein, perinatal dönem, testosteron, östradiyol, dihidrotestosteron 
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INTRODUCTION AND AIM: Most of the anatomical, physiological and neurochemical gender-related differences in the brain occur prenatally. 
Testosterone, estradiol and dihydrotestosterone are the main sex steroid hormones responsible for the organization and sexual differentiation 
of brain structures during early development. Caffeine is a psychoactive substance widely consumed in the world via coffee, chocolate, 
beverages, food and some therapeutics. Caffeine is a nonselective adenosine antagonist having neuroprotective effects. Hypothalamo-
pituitary-adrenocortical axis, gonads and adrenal cells, including adenosine receptors, have a key role in the synthesis of sex steroid hormones. 
Since caffeine might affect the metabolic pathways in these structures through adenosine receptor antagonism we aimed to investigate the 
possible modulatory effects of the mother’s caffeine consumption (low or high dose) on sex steroid hormones of brain tissue in the fetuses or 
pups.  
METHODS: In the present study, rats were treated either with low dose (0.3 g/L) or high dose (0.8 g/L) caffeine in their drinking water during 
their pregnancy and lactation period. Testosterone, estradiol, and dihydrotestosterone levels in the frontal cortex and hypothalamus were 
measured by using radioimmunoassay method at embryonic day 19, neonatal day and postnatal day 4. Adrenal gland weights, anogenital 
distance (in fetuses and pups), gonad weights and serum free testosterone level (in pups) were also measured.   
RESULTS: Our findings showed that low dose caffeine administration increased body weights in both male and female rats and anogenital index 
in male rats at postnatal day 4. Furthermore, high dose caffeine administration decreased adrenal weight in male rats on embryonic day 19 and 
increased testosterone level in the frontal cortex of female fetuses and hypothalami of male newborn rats.   
CONCLUSION: In conclusion, the effects of caffeine administration on sex steroids in the brain tissue during the perinatal period are dose-
related and these effects seem to be independent of the peripheral steroid sources. 
Key words: Brain gender, caffeine, perinatal period, testosterone, estradiol, dihydrotestosterone 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde ölümlerin en önemli nedenlerini temsil etmektedir. Hipertansiyon (HTN) ve stres (ST) 
kardiyovasküler hastalık riskini artıran iki önemli faktördür. Oksidatif stres, mononükleer hücre infiltrasyonu, endotel fonksiyon bozukluğu, 
azalmış nitrik oksit biyoyararlanımı ve bozulmuş vazomotor yanıtlar yaygın belirtileridir. Bir nöro-hormon ve nörotransmitter olarak oksitosinin 
(OT) her iki risk faktörü üzerine yararlı etkileri vardır. Ancak, risk faktörleri kombinasyonları (örn.HTN+stres) üzerine olan etkileri hakkında çok 
az şey bilinmektedir. Biz oksitosinin HTN+stres kombinasyonu üzerine, her iki risk faktörü üzerinde tek başına etkisinden farklı olarak nasıl etki 
ettiğini inceledik.  
GEREÇ-YÖNTEM: 63 adet dişi/erkek wistar sıçanlar Kontrol, ST, L-NAME(LN), LN+OT, ST+OT, LN+ST+OT, LN+Antioksitosin(AOT), ST+AOT, 
LN+ST+AOT olmak üzere 9 eşit gruba ayrılmış; L-NAME (50 mg/kg/gün i.p 14gün) uygulanan, iki hafta boyunca günde 1 saat sudan kaçınma 
stresine maruz bırakılan ya da her ikisinin de uygulandığı (HTN+stres) wistar sıçanların aort ve kalp dokularında yapısal ve fonksiyonel değişikleri 
değerlendirmek amacı ile immunohistokimyasal boyama ve biyokimyasal (myeloperoksidaz, glutatyon ve lipit peroksidasyon) ölçümleri ve 
serum kortizol düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Kan basınçları kuyruk pletismografisi ile sıçanlara anestezi uygulanmadan ölçülmüştür. 
BULGULAR: Uygulandığı gruplara başlangıçtan itibaren paralel olarak verilen oksitosin enjeksiyonu (0.1 mg/kg/gün i.p 14gün) hipertansiyon ve 
HTN+stres gruplarının kan basınçlarında azalma sağladı. Stresin tek başına kan basınçları üzerine etkisi gözlemlenmemiştir. Oksitosin 
uygulamasının HTN grubunda artan tunika adventisya kalınlığı, nötrofil infiltrasyonu ve lipid peroksidasyonu üzerinde olumlu etkileri olduğu 
gösterilmiştir. Stres uygulanan grupta, oksitosin nötrofil infltrasyonunu, ödem ve endotelyal hasarı engelledi fakat, kanamayı azaltmada ve 
lipitlerin oksidatif degradasyonunda yetersiz kalmıştır. Diğer yandan eksojen OT uygulaması kan basınçlarını kontrol seviyelerine indirmiştir.  
SONUÇ: Bu çalışma oksitosin uygulamasının hipertansiyon ve stres nedeniyle oluşan oksidatif stres ve inflamasyonu ve kan basıncını azalttığına 
işaret etmektedir. İki risk faktörünün birlikte olduğu durumda aynı etki gözlemlenmemiştir. 
Anahtar Kelimeler: oksitosin, stres, kan basıncı, inflamasyon 
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AIM: Cardiovascular disease (CVD) represents the major cause of death worldwide; Hypertension(HTN) and stress(ST) are two major factors 
that increase the risk of CVD. Oxidative stress, mononuclear cell infiltration, reduced endothelial function; diminished nitric oxide 
bioavailability and impaired vasomotor responses are common manifestations. As a neurohormone and a neurotransmitter, oxytocin(OT) has 
beneficial effects on both risk factors. However, little is known about its effects on risk factor combinations. We examined how the actions of 
OT on the HTN+stress differ from either risk factor alone.  
METHODS: Immunohistochemical staining and biochemical (Myeloperoxidase, Lipid peroxidation and glutathione) measurements were 
performed to assess functional and structural alterations in aorta and heart tissues of 63 male/female Wistar rats that were divided into 9 
equal groups as Control, ST, L-NAME(LN), LN+OT, ST+OT, LN+ST+OT, LN+Antioksitosin(AOT), ST+AOT, LN+ST+AOT; were either administered L-
NAME (50 mg/kg/day i.p. 14days) (HTN), placed on 1-h water avoidance stress for 2 weeks (stress) or both (HTN+stress). Blood pressure(BP) 
was measured in non-anesthetized rats by tail-plethysmography.   
RESULTS: Parallel Oxytocin injection started from the first day (0,1 mg/kg/day i.p. 14 days) leaded blood pressure decrease in both HTN and 
HTN+stress groups. Stress didn't have any impact on BP alone. OT application has shown favorable effects on increased tunica adventitia 
thickness, neutrophil infiltration and lipid peroxidation on HTN group. Stress-applied group, OT prevented neutrophil infiltration, edema and 
endothelial injury but inadequate to diminish bleeding and oxidative degradation of lipids. On the other hand exogen OT administration 
attenuated BP to the control levels but wasn’t able to reveal any other beneficial effect on HTN+stress group.  
CONCLUSIONS: This study demonstrates that OT blunts the inflammation and oxidative stress elicited by HTN and stress; however didn't 
exposed any advantageous effect on combination of HTN and stress. 
Key words: Oxytocin, stress, blood pressure, inflammation 
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GİRİŞ-AMAÇ: Remifentanil, arteryel basınçta, kardiyak outputta ve sistemik vasküler dirençte azalma gibi ciddi kardiyovasküler depresan 
etkilere sahip olmakla birlikte kardiyak cerrahide de kullanılan kısa etkili anestezik bir maddedir. Melatonin ise kardiyovasküler sistem üzerine 
koruyucu etkilere sahip olduğu bilinen bir hormondur. Bu çalışmada melatoninin ve remifentanilin kardiyak ve hemodinamik parametreler 
üzerine olan etkileri araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 20 adet Yeni Zellanda ırkı tavşandan 4 farklı grup oluşturuldu. Tüm gruplara ketamin-ksilazin (35 mg/kg-15 mg/kg) 
ve izofluran (1 MAC’dan (%1,15) ) anestezisi uygulandı. Solunumu deprese etmek için rokuronyum (1 mg/kg) yeniden başlatmak için 
suggamadeks (5 mg/kg) enjekte edildi. Kontrol grubuna başka bir uygulama yapılmazken, 2. gruba melatonin (ketamin-ksilazin anestezisinden 
15 dakika önce periton içi yolla 20 mg/kg dozunda), 3. gruba melatonin ve remifentanil (infüzyon pompası yardımı ile 0,3 µc/kg/dk dozunda) ve 
4. gruba ise remifentanil uygulandı. Solunumu deprese edilen tavşanlar otomatik ventilatöre bağlanarak (10 ml/kg olmak üzere yaklaşık 15-18 
mmHg basınçta %50 Oksijen ve % 50 hava karışımı ile solunum sayısı dakikada 40 olacak şekilde) solutuldu. Kulak arterine yerleştirilen bir 
kateter ile ETCO2 ve kan basıncı değerleri ile EKG ve EKO parametreleri tavşanlar anesteziye girdikten sonraki 1. dakika, remifentanil 
uygulamasını takiben 1., 5., 15. ve 30. dakikalarda kaydedildi.  
BULGULAR: Çalışma sonucunda end-tidal karbondioksit basıncı, sistolik ve diyastolik kan basınçları ve QTc değerlerinde gruplar arasında anlamlı 
farklılık saptanmadı. Remifentanil verilen grupta hemodinamik parametreler azaldı. Ancak melatonin ve remifentanilin beraber verildiği grupta 
hemodinamik parametreler korundu. (SV:0.37 ±0.04 vs 0.26±0.01,p<0.001,Kardiyak output:0.39±0.02 vs 0.31±0.01 p=0.002). SONUÇ: Sonuç 
olarak melatoninin remifentanil ile birlikte verildiğinde bozulan hemodinamik verileri düzeltebileceği ve bu sonuçların klinikte de dikkate 
alınabileceği kanaatine varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: melatonin, remifentanil, ekokardiyografi, elektrokardiyografi, tavşan 
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AIM: Remifentanil is a short-acting anesthetic agent used in cardiac surgery although having serious cardiovascular depressant effects. 
Melatonin is known to possess protective effects on cardiovascular system. In this research the effects of melatonin and remifentanil in cardiac 
and hemodynamic parameters are investigated. METHODS: In this study, four different groups were generated from 20 New Zealand rabbits. 
All groups underwent ketamine-xylazine (35 mg/kg-15 mg/kg) and isoflurane (1 MAC (%1,15)) anesthesia. To depress breathing rocuronium (1 
mg/kg) and to restart suggamadex (5 mg/kg) was injected. While there were no other application in the control group, to the 2nd group 
melatonin (given intraperitoneally 20 mg / kg dose 15 minutes before ketamine-xylazine anesthesia), to the 3rd group melatonin and 
remifentanil (via infusion pump 0.3 µc/kg /min dose), and to the 4th group remifentanil is given as described. Rabbits, depressed respiration 
are connected to an automatic ventilator and inhalation is adjusted to 10 ml/kg body weight-50% oxygen and 50% air mixture about at 15 to 
18 mmHg so the respiratory rate was 40 per minute. ETCO2, ECG and ECHO parameters and blood pressure values were recorded by a catheter 
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inserted in the ear artery 1 minute after rabbits were anesthetized and after remifentanil injection on the 1st, 5th, 15th and 30th minutes. 
RESULTS: There was no significant difference between groups in end-tidal carbon dioxide pressure, arterial blood pressure and QTc intervals. 
Hemodynamic parameters were decreased in remifentanil group. However hemodynamic parameters preserved in the group that given with 
the melatonin and remifentanil simultaneously. (SV 12:37 ± 0.04 vs. 0:26 ± 0.01.p <0.001, cardiac output 0:39 ± 0:02 vs. 0:31 ± 0.01 p = 0.002). 
CONCLUSION: As a result, melatonin can correct the deteriorated hemodynamic data when given with remifentanil and concluded that the 
results can also be taken into account in clinical trials. 
Keywords: melatonin, remifentanil, echocardiography, electrocardiography, rabbit 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kronik sigara dumanına maruziyetin kan ve akciğer dokusu üzerindeki etkileri ve alfa lipoik asidin (ALA) rolü araştırıldı. 
YÖNTEMLER: Çalışmada 28 adet Spraque Dawley dişi sıçan 3 grup olarak dizayn edildi. Grup I: Kontrol grubu (n=8): 8 hafta günde iki seans 
temiz hava ve 0,1 ml gavajla serum fizyolojik verildi. Grup II; Sigara dumanına maruz kalan grup (SD) (n=10): 8 hafta 12 sigara/gün, 1saat/2 
seans ve 0,1 ml gavajla serum fizyolojik verildi. Grup III; SD+ALA grubu (n=10): 8 hafta 12 sigara/gün, 1saat/2 seans ve 100 mg/kg gavajla alfa 
lipoik asit verildi. Sigara dumanı 75x75x50 cm boyutlarında olan cam fanus içerisine, duman jeneratörü ile verildi. Kan dokusunda; comet analizi 
ile DNA hasarı, iskemi modifiye albümin (IMA), total oksidan sistem (TOS), total antioksidan sistem (TAS), oksidatif stres indeksi (OSI) ile 
oksidatif stres değerlendirildi. Akciğer dokusunda oksidatif stres; TOS, TAS ve OSI analizleri ile değerlendirildi. İstatistiksel analizler SPSS 15.0 
programında p<0,005 anlamlı kabul edildi. Veriler; Shapiro-Wilk, Kuskal-Wallis, Mann Whitney-U, Oneway-Anova, Post Hoc Bonferroni testleri 
ile değerlendirildi.  
BULGULAR: Kan dokusunda; grup I’e göre grup II’de comet skoru, IMA, TOS ve OSI değerleri istatistiksel olarak anlamlı olarak artarken TAS 
düzeyleri ise anlamlı olarak azaldı (p<0,05). ALA verilen grup III’de grup II’ye göre sıçanların kan dokusundaki IMA değeri ve akciğer dokusundaki 
TOS ve OSI değerleri istatistiksel olarak azaldı (p<0,05).   
SONUÇ: Sigara dumanına kronik maruziyet kan ve akciğer dokusunda oksidatif strese neden olmaktadır. ALA kullanımı kan ve akciğer 
dokusunda oksidatif stresi azaltıcı etki göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sigara, Akciğer, Comet, Alfa lipoik asit 
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AIM: To investigate the effects of chronic exposure to cigarette smoke on the blood and lung tissue. The role of alpha lipoic acid (ALA) was 
investigated.  
METHODS: This study were designed 28 Sprague-Dawley female rats for 3 groups. Group I; control group (n=8): two sessions for a daily of fresh 
air for 8 weeks were applied and were given 0.1 ml of physiological serum by orally. Group II; smoke exposure group (SE) (n=10): two 
sessions/1h for a daily of 12 cigarettes for 8 weeks were applied and 0.1. ml of saline was given by orally. Group III; SE+ALA group (n=10): two 
sessions/1h for a daily of 12 cigarettes for 8 weeks were applied and 100 mg/kg ALA daily was given by orally. Cigarette smoke into 75x75x50 
cm size bell glass which was given by the smoke generator. Marker of DNA damage comet analysis, markers of oxidative damage of total 
oxidant system (TOS), total antioxidant status (TAS), oxidative stress index (OSI) and ischemia-modified albumin (IMA) were measured from 
blood tissue. TAS, TOS and OSI markers were measured from lung tissue. Calculations were made using the SPSS 15.0 program pack (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). P<0.05 was set as the value for significance. Shapiro-Wilk, Kuskal-Wallis, Mann Whitney-U, Oneway-Anova, Post Hoc 
Bonferroni were used to compare the groups.  
RESULTS: While oxidative stress markers as TAS, TOS, OSI and IMA values and DNA damage marker comet analysis score were increased, TAS 
levels were decreased significantly in group II compared with group I in the blood tissue (p <0.05). IMA levels in the blood tissue and TOS and 
OSI levels in the lung tissue were decreased significantly in group III compared with group II (p <0.05).  
CONCLUSIONS: Chronic exposure to cigarette smoke caused oxidative stress in the blood and the lung tissue. ALA may plays a protective role 
against to the oxidative stress. 
Key words: Smoke, Lung, Comet, Alpha lipoic acid 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kolon kanserleri en sık rastlanan ölüm nedenleri arasındadır. Tümörlü bölgenin çıkarılarak, kalan kısımların ucuca anastomozu 
sonrası operasyon bölgesinden sızıntı olması ölümle sonuçlanabilecek istenmeyen durumların oluşmasına neden olabilmektedir. Yara 
iyileşmesini hızlandıran L-carnitine’in dolaylı antioksidan etkiyle, membran lipid çift tabakasını onardığı gösterilmiştir. Amacımız, L-carnitine’in 
bağırsak anastomozu sonrasında cerrahi yara iyileşmesini nasıl etkileyeceğini ortaya çıkarmaktır.   
YÖNTEMLER: Çalışmada ortalama 3 aylık ve 250-300 gr ağırlığında 40 adet Wistar Albino türü dişi sıçan kullanılmıştır. 1. grup; kontrol 3 günlük 
grup, 2. grup; kontrol 7 günlük grup, 3. grup; anastomoz sonrası L-carnitine uygulanan 3 günlük grup, 4. Grup; anastomoz sonrası L-carnitine 
uygulanan 7 günlük grup olarak belirlenmiştir. Kolon anastomozu yapılan hayvanlara L-carnitine 100 mg/kg dozunda intraperitoneal olarak 24 
saatte bir verilerek, üçüncü ve yedinci günlerdeki yara iyileşmesinin patlama basıncı saptanmıştır. Sonrasında alınan anastomoz bölgesi doku 
örneklerindeki antioksidan enzim aktiviteleri, oksidan hasarın derecesi ve yara yerinin histopatolojik iyileşmesi belirlenmiştir.  
BULGULAR: Patlama Basıncı: Grup 1 16,43mmHg±4,86mmHg, Grup 2 282,41mmHg±39,76mmHg, Grup 3 48,42mmHg±7,60mmHg ve Grup 4 ise 
261,66mmHg±20,69mmHg. Grup 1 ve Grup 3 yara iyileşmesinde L-carnitine kullanımı açısından karşılaştırıldığında Grup 3’te Grup 1’e göre 
anlamlı bir fark görülmüştür (p<0,05). Grup 2 ve Grup 4 karşılaştırıldığında Grup 4’te Grup 2’ye göre anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). 
SONUÇ: L-carnitine’nin yapılan anastomoz sonrası yara iyileşmeye katkı sağladığı görülmüştür.  
Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje No:TYL-2014-186 
Anahtar Kelimeler: L-carnitine, kolon anastomozu, antioksidan, patlama basıncı 
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AIM: Colon cancer is among the most frequent reasons of death. Anastomosis leakages make up an important challenge in view of colorectal 
surgery and other gastrointestinal system surgeries. It was also shown that L-carnitine with the indirect antioxidant effect also repairs the 
membrane lipid bilayer. The objective of this study is to discover how L-carnitine affects the curing of wounds after intestinal anastomosis. 
METHODS: In the study, 40 Wistar Albino type female rats which were average three-month age and 250-300 grams weight were used. First 
group; 3 days control group, second group; 7 days control group, third group; after anastomosis 3 days L-carnitine applied group, fourth group; 
after anastomosis 7 days L-carnitine applied group was designated. Rats which were applied colon anastomosis were given 100 mg/kg L-
carnitine as intraperitoneal in daily period. The wound curing status was evaluated with determining of bursting pressure on third and seventh 
day. Then, antioxidant enzyme activities and degree of oxidant damage tissue samples of the anastomosis area will be determined.   
RESULTS: Bursting Pressure: Group 1 16,43mmHg±4,86mmHg, Group 2 282,41mmHg±39,76mmHg, Group 3 48,42mmHg±7,60mmHg and 
Group 4 261,66mmHg±20,69mmHg. When using of L-carnitine was compared between Group 1 and Group 3; It was seen significant difference 
in Grup 3 (p<0,05). When Group 2 and Group 4 was compared; It was not seen significant difference between them (p>0,05).  
CONCLUSIONS: In the conclusion, it was observed that L-carnitine contributed to wound curing after anastomos applied.  
This Project is supported by Çanakkale Onsekiz Mart University Scientific Research Projects Coordination Center. Project Nr: TYL-2014-186 
Key words: L-carnitine, colonic anastomosis, antioxidant, bursting pressure 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada hiperkolesterolemi tedavisi için kullanılan statin grubu ilaçlardan simvastatin’in (SİM) stres ülseri üzerine olası 
koruyucu etkisini ve bu etkinin nitrik oksit sentaz (NOS) ve siklooksijenaz (COX) sistemleriyle etkileşimini araştırmak amaçlandı.   
YÖNTEMLER: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar (250-300 gr; n=5-8/grup) stres ülseri oluşturmak üzere 24 saat açlığı takiben kısıtlama kafeslerinde 
3 saat +4°C’de tutuldu. SİM (10 mg/kg, oral yolla) stres öncesi 21 gün süreyle uygulandı. Diğer gruplara, 21. günde SİM’den 30 dak. önce non-
selektif NOS inhibitörü L-NAME (50 mg/kg, intraperitoneal) veya non-selektif COX inhibitörü indometazin (İndo; 5 mg/kg, subkutan) uygulandı. 
L-NAME ve İndo’nun stres ülseri üzerine tek başına etkileri de değerlendirildi. 21. Günde dekapitasyonu takiben mideler makroskopik olarak 
değerlendirildi ve malondialdehid (MDA), glutatyon (GSH), myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, kemiluminisans ölçümleri ve mikroskopik 
değerlendirme için saklandı. Ortalama ± standart hata olarak ifade edilen veriler Mann-Whitney U veya Student’s t testi ile analiz edildi. p<0.05, 
istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.   
BULGULAR: Stres grubunda mide makroskopik ve mikroskopik lezyon skorları (p<0.05), MPO aktivitesi (p<0.01) ve kemiluminisans değerleri 
(p<0.001) kontrole göre arttı. SİM lezyonların şiddetinde ve kemiluminisansta azalmaya neden oldu (p<0.001). SİM + L-NAME ve SİM + İndo 
gruplarında, SİM’in lezyonlar üzerine yararlı etkisi devam etti ve yüksek MPO aktivitesi önemli ölçüde azaldı (p<0.001).  
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SONUÇ: Bir statin grubu ilaç olan SİM ile tedavi, sıçanda stres ülseri modelinde olasılıkla nötrofil dışı kaynaklı oksidan oluşumunu baskılayarak 
lezyon gelişimini azaltmakta ve bu etkide ilacın NOS ve COX sistemleriyle etkileşimden bağımsız mekanizmalar rol oynamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Mide, sıçan, simvastatin, stres, ülser 
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AIM: To investigate the putative protective effect of simvastatin (SIM), a member of statins used for the treatment of hypercholesterolemia, on 
stress-induced gastric ulcer and its interaction with the nitric oxide synthase (NOS) and cylooxygenase (COX) systems.   
METHODS: Male Sprague-Dawley rats (250-300 g; n=5-8/group) were kept in restraint cages in +4oC for 3 h following 24 h of fasting for the 
induction of stress ulcers. SIM (10 mg/kg; per oral) or vehicle was given for 21 days prior to stress induction. Other groups received the non-
selective NOS inhibitor L-NAME (50 mg/kg; intraperitoneally) or non-selective COX inhibitor indomethacin (Indo; 5 mg/kg; subcutaneously) on 
Day-21, 30 min before SIM. After decapitation on Day-21, the stomachs were evaluated macroscopically and microscopically and stored for the 
measurement of malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), myeloperoxidase (MPO) activity, and chemiluminescence levels. Data were 
presented in mean±SEM. Mann-Whitney U test and Student’s t test were used for data analysis. Statistical significance level was set at p<0.05. 
RESULTS: Stress resulted in gastric lesions along with increased MPO activity (p<0.01) and chemiluminescence (p<0.001) compared to control 
group. Pre-treatment with SIM decreased the extent of the lesions and oxidant production (p<0.001). The protective effect of SIM continued in 
SIM + L-NAME and SIM + Indo groups along with a marked decrease in MPO acitivity in comparison to SIM (p<0.001).   
CONCLUSIONS: Treatment with SIM decreased lesion formation via supression of oxidant production derived from sources other than 
neutrophils in stress-induced gastric ulcer model in rats via mechanisms indepedently from NOS and COX systems. 
Key words: Simvastatin, rat, stomach, stress, ulcer 
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GİRİŞ-AMAÇ: Oreksin-A (OXA) açlık merkezi olarak da bilinen lateral hipotalamik alanda yoğun olarak üretilen bir nöropeptittir. Oreksin tip-1 
reseptörü (OX1R) vagusun dorsal motor nükleusunda (DMV) yüksek seviyelerde eksprese edilir. Sıçanlarda santral uygulanan OXA gastrik 
kontraksiyonları uyarırken, periferal OXA uygulamasının gastrointestinal (GI) açlık motor paterni üzerine inhibitör etkisi gösterilmiştir. Öte 
yandan, santral OXA’nın gastrik motilite üzerine olan etkisi tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı sıçanlarda endojen santral 
OXA’nın gastrik motor fonksiyonlar üzerine olan rolünün aydınlatılmasıdır.  
YÖNTEMLER: Gastrik motilite antrum ve pilora serozal olarak yerleştirilen iki transducer ile kaydedilmiştir. 18 saat açlığı takiben gerçekleştirilen 
katı mide boşalımı ölçümü ve gastrik motilite kaydının öncesinde 1,6 gr’lık pelet yem sıçanlara verilmiştir. OX1R antagonisti SB-334867 ve OXA 
lateral ventriküle yerleştirilen 26G kalınlığındaki kanül aracılığıyla uygulanmıştır.  
BULGULAR: Kontrol sıçanlarında mide boşalımı %58,5 ± 3,5 olarak tespit edilmiştir. OXA uygulaması (20 µg, icv) mide boşalımını anlamlı şekilde 
(p<0,05) hızlandırırken (%76,5 ± 5,7), SB-334867 uygulaması (40 µg, icv) mide boşalımında anlamlı (p<0,05) bir azalışa neden olmuştur (%42,9 ± 
3,5). OXA, antro-pilorik postprandial kasılmaların frekansını taşıyıcı uygulanan kontrole göre (2,81 ± 0,7/dk) anlamlı (p<0,05) olarak arttırmıştır 
(6,1 ± 0,7/dk). Buna karşın, SB-334867 uygulaması antro-pilorik postprandial kasılmaların koordineli göçünü bozarak taşıyıcı uygulanan kontrole 
göre (3,45 ± 0,82/dk) kasılma frekansında anlamlı (p<0,05) bir azalışa (1,81 ± 0,7/dk) neden olmuştur.   
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları endojen santral OXA’nın postprandial koordineli antro-pilorik kasılmaların oluşumunda OX1R aracılı önemli bir 
rol oynadığını göstermektedir. Besin alımı regülasyonundaki iyi bilinen rolünün dışında santral OXA beslenme sonrası ortaya çıkan GI motor 
paternlerin oluşumunda temel bir mediyatör olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Oreksin-A, Mide Boşalımı, SB-334867, Antro-pilorik Kasılmalar 
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AIM: Orexin-A (OXA), a neuropeptide is mainly produced in lateral hypothalamic area the region known as feeding center. Orexin receptor 
type-1 (OX1R) is highly expressed in the dorsal motor nucleus of the vagus (DMV). In rats, centrally administered OXA has been shown to 
stimulate gastric contractions; whereas, peripheral administration of OXA induced an inhibitory effect on fasting gastrointestinal (GI) motor 
pattern. However, the role of central OXA on gastric motility is poorly understood. The aim of the present study was to elucidate the role of 
endogenous central OXA in gastric motor functions in rats.  
METHODS: In order to record gastric motility, two strain gauge transducers were implanted on the serosal surface of the antrum and pylorus. 
Following fasting for 18 h, rats were given a 1.6 g of preweighed pellet prior to solid gastric emptying (GE) measurement and gastric motility 
recording. OX1R antagonist SB-334867 and OXA were administered centrally through a 26G cannula implanted into lateral ventricle.  
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RESULTS: In control rats, the gastric emptying was 58.5±3.5%. OXA administration (20 µg, icv) significantly (p<0.05) accelerated GE (76.5±5.7%), 
while SB-334867 (40 µg, icv) treatment produced a significant (p<0.05) reduction in GE (42.9±3.5%). OXA significantly (p<0.05) increased the 
frequency (6.1±0.7/min) of the antro-pyloric postprandial contractions, compared to vehicle (2.81±0.7/min). In contrast, SB-334867 
administration produced a significant (p<0.05) reduction in frequency (1.81±0.7/min) compared to vehicle (3.45±0.82/min), while disturbing 
the coordinated migration of antro-pyloric contractions.   
CONCLUSION: The results of the present study suggest that endogenous central OXA plays a pivotal role in production of postprandial 
coordinated antro-pyloric contractions through OX1R. Besides its well-known role in regulation of feeding, central OXA may be an essential 
mediator of postprandial digestive GI motor patterns. 
Key words: Orexin-A, Gastric emptying, SB-334867, Antro-pyloric contractions 
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GİRİŞ-AMAÇ: Böbrek iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarı, akut böbrek yetmezliğiyle sonuçlanan önemli bir klinik problemdir. I/R sırasında üretilen 
inflamatuvar sitokinler ve reaktif oksijen türlerinin lipid peroksidasyonuna ve nötrofil göçüne neden olarak hasarı artırdığı anlaşılmıştır. Bu 
çalışmada apoptozu azaltan, inflamatuar ve hemodinamik etkileri olan salusin-α’ nın böbrek I/R hasarına etkisini araştırdık.  
YÖNTEMLER: Çalışmada yetişkin erkek Sprague Dawley sıçanlar kullanıldı (n=36). Hayvanlar rastlantısal olarak 4 gruba ayrıldı. Grup 1’ deki 
sıçanların sağ böbrek diseke edildi ve I/R uygulanmadı. Grup 2’ deki sıçanların sağ böbreği alındıktan sonra, sol böbreğe 1 saat iskemi ve 
sonrasında 23 saat reperfüzyon uygulandı. Grup 2'den farklı olarak, Grup 3 ve Grup 4’e iskeminin başlangıcında, sırasıyla 1 µg/kg ve 10 µg/kg 
salusin-α subkutan olarak uygulandı. Deney bitiminde hayvanlar kalpten kan alınarak feda edildi. Serumdan ELISA yöntemiyle tumor necrosis 
factor alfa (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), interleukin-1 beta (IL-1β) ve sol böbrek dokusundan lipid peroksidasyon ürünü olan malondialdehit 
(MDA) düzeyleri ölçüldü.  
BULGULAR: Çalışmamızda Grup 1 göre Grup 2' de ve Grup 4’ te MDA seviyesi arttı (p<0,05). TNF-α, IL-6, IL-1β seviyesi Grup 1’ e göre Grup 2’ de 
arttı (p<0,05). Grup 2’ye göre Grup 3 ve Grup 4’ te TNF-α, IL-6, IL-1β ve MDA seviyesi anlamlı olarak azaldı (p<0,05).   
SONUÇ: Böbrek iskemi reperfüzyon hasarına karşı Salusin-α her iki dozda lipid peroksidasyonunu azaltarak belirgin olarak antioksidan etki 
göstermektedir. Aynı zamanda TNF-α, IL-6, IL-1β seviyesini azaltarak antiinflamatuvar etki göstermektedir.   
TEŞEKKÜR: Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP (Proje No:2013/206) tarafından desteklenmiştir. 
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AIM: Renal ischemia / reperfusion (I / R) injury is an important clinical problem. It was established that productions of inflammatory cytokines 
and reactive oxygen species produced during I/R lead to lipid peroxidation and neutrophils migration thereby alleviating the injury. Occurrence 
of salusin-α in renal tissues, its inflammatory and hemodynamic effects, as well as its role in reducing apoptosis, warrant to investigate 
whether or not it has any effect on renal ischemia-reperfusion injury.   
METHODS: Adult male Sprague Dawley rats were employed (n = 36). Animals were randomly divided into four groups. Group 1( sham-control) 
were subjected to right kidney dissect without I/R. In the case of rats of group 2, following the remove of right kidney, 1 h ischemia and 23 h 
reperfusion were performed on the left kidney. Rats of group 3 and 4 received 1 and 10 µg/kg salusin-α subcutaneously respectively in addition 
to the procedures performed on rats of group 2. At the end of the experiment the animals were sacrificed by taking blood from the heart. TNF-
α, IL-6 and IL-1β levels were assayed in the serum by ELISA and malondialdehyde (MDA) levels lipid peroxidation product were measured in 
sample from left kidney tissue.   
RESULTS: In the present work, MDA levels of group 2 and 4 were found to be higher compared to that of group 1, whereas levels of MDA 
increased in group 3 and 4 compared to group 2 (p<0,05). On the other hand, TNF-α, IL-6 and IL-1β levels of group 2 were higher compared to 
group 1 whereas those of group 3 and 4 decreased compared to group 2 (p<0,05).   
CONCLUSIONS: Salusin-α administration at either dose exhibited antioxidant effects against renal I/R injury by reducing lipid peroxidation. 
Salusin-α applications were also determined to have anti-inflammatory effect by reducing TNF-α, IL-6 and IL-1β. 
Key words: renal, salusin-α, TNF-α, IL-6, IL-1β, MDA 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hipertansiyon kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Deoksikortikosteron asetat (DOCA), yaygın olarak deney 
hayvanlarında hipertansiyon modeli oluşturmak için kullanılan bir maddedir. DOCA-tuz hipertansif sıçan modeli, dolaşımda azalmış plazma 
renin konsantrasyonuna sahip anjiyotensinden bağımsız bir model olarak bilinmektedir. Ozon günümüzde birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılmaktadır. Ozonun, kan basıncı üzerindeki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, DOCA-tuz modeliyle 
hipertansiyon oluşturulmuş sıçanlarda intraperitonel ozon uygulamasının etkilerini araştırmaktır.   
YÖNTEMLER: Çalışmamızda, Sprague Dawley 23 erkek sıçanlar kontrol (K, n=7), hipertansiyon (H, n=8) ve hipertansiyon + ozon (HO, n=8) olmak 
üzere 3 gruba ayrıldı. Hipertansiyon oluşturmak için sıçanlara, DOCA (25 mg/kg) haftada iki kez subkutan olarak dört hafta boyunca enjekte 
edildi ve içme suyu olarak %1’lik sodyum klorür (NaCl) çözeltisi verildi. Daha sonra sıçanlara ozon jenaratörü tarafından sağlanan 50 μg/ml 
konsantrasyonda ozon (1.1 mg/kg, intraperitonel) 10 gün boyunca her gün 1 dakika içersinde enjekte edildi. Kan basıncı indirekt kan basıncı 
ölçüm sistemi olan tail-cuff yöntemi ile ölçüldü. Serum endotelin-1 (ET-1), nitrik oksit (NO) ve renin konsantrasyonları ELİSA yöntemiyle analiz 
edildi. Ayrıca kalp ve aort damar dokusunda ET-1, ET reseptör A (ETR-A) ve ET reseptör B (ETR-B) mRNA gen ekspresyon düzeyleri kantitatif 
gerçek-zamanlı revers transkripsiyon-polimer zincir reaksiyonu ile belirlendi.  
BULGULAR: H grubunda kan basıncı, serum ET-1 ve ETR-A mRNA ekspresyon düzeylerinde anlamlı bir artış görülürken, serum renin, NO ve ETR-
B düzeylerinde anlamlı bir azalma bulundu (p ≤ 0.05). 10 gün boyunca ozonla tedavi edilen HO grubunda kan basıncında anlamlı bir azalma ve 
serum renin, NO ve ETR-B mRNA ekspresyon düzeylerinde anlamlı bir artış görüldü (p ≤ 0.05).  
SONUÇLAR: Bulgularımıza göre ozon tedavisinin, DOCA-tuz hipertansif sıçanlarda kan basıncını azalttığını söyleyebiliriz. Ozon, serum ET-1, kalp 
ve damar dokusunda ETR-A mRNA aktivitesinin artışına bağlı olarak oluşabilecek vazokonstriktör etkiyi önlemek için, NO üretimini artırarak 
hipertansif hastalığın ilerlemesini önlemede etkili antihipertansif bir faktör olabilir. 
Anahtar Kelimeler: DOCA-tuz, hipertansiyon, ozon, kan basıncı, endotelin-1 
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AIM: Hypertension is a risk factor for the cardiovascular diseases. Deoxycorticosterone acetate (DOCA) is an agent commonly used to induce 
hypertension in experimental animals. The DOCA-salt hypertensive rat model has been regarded as an angiotensin-independent model with 
decreased circulating plasma renin concentrations. Effects mechanism of ozone on blood pressure is not fully understood. The aim of this study 
was to investigate, for the first time, whether the effects of intraperitoneal ozone application might be involved in DOCA-salt-induced 
hypertensive rats.  
METHODS: Twenty three young Sprague Dawley twenty three male rats were divided into three groups; Control (C, n = 7), Hypertension (H, n = 
8) and Hypertension + Ozone (HO, n = 8). Hypertension was induced by injection of DOCA-salt (25 mg/kg, s.c.) twice weekly for 4 weeks and 
received NaCl 1% instead of tap water for drinking during the experimental period. Later, rats were randomly were injected within 1 minutes 
with 50 μg/ml concentration of ozone (1.1 mg / kg, intraperitoneal) generated by the ozone generator each day for 10 days. Blood pressures 
were measured by using tail-cuff method. Serum endothelin-1 (ET-1), nitric oxide (NO) and renin levels were measured with ELISA. In addition, 
ET-1, ET receptor A (ETR-A) and ET receptor B (ETR-B) mRNA expression in heart and aorta vascular tissue were assessed by quantitative real 
time reverse transcription polymerase chain reaction.   
RESULTS: Blood pressure, serum ET-1 and ETR-A mRNA expression levels were significantly increased while serum renin, NO and ETR-B mRNA 
expression levels were significantly decreased in H group (p ≤ 0.05). A significant decrease in blood pressure and a significant increase in renin, 
NO and ETR-B mRNA expression levels were observed in HO group treated with ozone for 10 days (p ≤ 0.05).  
CONCLUSION: According to our findings, we can say that the ozone treatment reduces blood pressure in DOCA-salt hypertensive rats. Ozone is 
antihypertensive factor effective in preventing the progression of hypertensive disease, through increasing NO production to prevent 
vasoconstrictor effect that could occur due to an increase ET-1 and ET-A mRNA activity in the heart and vascular tissue. 
Key words: DOCA-salt, hypertension, ozone, blood pressure, endothelin-1 

 
SS32 / OC32 
Queeg Spectral Analysis Characteristics of Macedonian and Turkish Adults with ADHD 
Silvana Markovska Simoska

1
, Ümmühan Isoğlu Alkaç

2
, Numan Ermutlu

3
, N. Pop Jordanova

1
, Sacit Karamürsel

2 
 

1
Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, Macedonia  

2
Department of Physiology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey  

3
Department of Physiology, Istanbul Bilim University Medical Faculty, Istanbul, Turkey 

 
AIMS: As it is well known ADHD is the most common neuropsychiatric disorder worldwide. Contrary to childhood, the incidence in adult 
population is not well determined, especially in East European region. The aim of this joint study was to determine EEG spectral power 
differences as objective indicator of brain dysfunction in Macedonian and Turkish adults with ADHD, and age and sex matched normal adults 
by using QEEG analysis.  
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MATERIAL-METHODS: We investigated EEG frequencies in 22 Macedonian and 15 Turkish adults with ADHD and 20 Macedonian and 22 Turkish 
control subjects. Two EEG recordings of five minutes long were taken during eye-closed and eye-open resting conditions with 21 electrodes 
placed according to international 10/20 system. Fourier transformation was performed to obtain absolute and relative power density in delta 
(0.5-4Hz), theta (4-8Hz), alpha (8-13Hz) and beta (13-21Hz) frequency bands.  
RESULTS: There were no statistical differences between groups in absolute spectral power. In relative power analysis, Macedonian ADHD 
adults showed greater relative theta and beta compared to other groups, while Turkish ADHD adults had more relative delta power. There 
were no significant differences between the groups for relative alpha.   
Taking into consideration the ADHD and control groups solely, adults with ADHD appear to have increased frontal midline theta and beta 
power over the entire scalp as their predominant EEG difference from the normal control subjects.   
These results suggest that quantitative EEG may be used to differentiate ADHD adults from normal adults but fail to meet the common 
characteristics between Macedonian and Turkish ADHD adults. Various possible contributors to these differences will be discussed. 
Anahtar Kelimeler / Key words: Macedonian, Turkish, adults, ADHD, QEEG power spectra 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kanabinoidler, antikonvulsan etkileri birçok deneysel epilepsi modelinde gösterilen bir madde grubudur. Kanabinoidlerin etki 
mekanizmasında kalsiyum kanallarının da rolü olduğu gösterilmiştir. Sunulan çalışmada, kanabinoid (CB1) ve T tipi kalsiyum kanal blokörü olan 
NNC 55-0396’ nın etkileşimini araştırmak amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Wistar erkek sıçanlar, 1.25 mg/kg intraperitoneal(ip) üretan ile anesteziye alındıktan sonra, stereotaksik cihaza sabitlendi. Sol 
somatomotor korteks üzerine yerleştirilen elektrot aracılığıyla bipolar ölçümler gerçekleştirildi ve Powerlab veri toplama sistemine bağlanılarak 
ECoG aktivitesi moniterize edildi. Kontrol grubuna 500 I. U penisilin-G intrakortikal (i.k.) uygulandı. Deney gruplarına ise CB1 reseptör agonisti 
ACEA (2.5 ve 7.5 µg), antagonisti AM251 (0.25 ve 0.125 μg) intraserebroventriküler (i.s.v) ve NNC 55-0396 (10 ve 30 μg, i.k) uygulandı.Elde 
edilen veriler, tek yönlü Anova ve post-hoc Tukey testi ile karşılaştırıldı.  
BULGULAR: AM251 (0.25 μg), kontrol grubuna göre 30. dakikada diken potansiyel frekansını anlamlı şekilde artırdı (p<0.01), 0.125 μg`lık dozu 
ise etkisizdi. ACEA (7.5μg) kontrol grubuna göre spike frekansını 50. dakikada anlamlı ölçüde azalttı, ancak 2.5 μg`lık dozu etkisizdi. NNC 55-
0396 (30 μg) ise 40. dakikadan itibaren antikonvulsan etki gösterdi,10 μg`lık dozu etkisizdi. NNC 55-0396 (30 μg) + AM251 (0,25 µg) spike 
frekansını tek başına AM251 verilen gruba göre anlamlı düzeyde azalttı ve NNC 55-0396, AM251’in prokonvulsan etkisini blokladı. NNC 55-0396 
(30 μg) + ACEA (7,5 µg) birlikte uygulandığında antikonvulsan etki daha erken ortaya çıktı. Etkisiz NNC 55-0396 (10 μg) ve etkisiz ACEA (2,5 μg) 
birlikte verildiğinde, tek başına uygulandıklarında antikonvulsan etki ortaya çıkmazken, kontrol grubuna göre 50. dakikadan itibaren diken 
potansiyel frekans yüzde değerlerini anlamlı olarak azalttı.  
SONUÇ: Elde edilen bulgular T tipi kalsiyum kanallarının kanabinoidlerin antikonvulsan etkilerinin en azından bir kısmına aracılık ettiğini 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: kanabinoid, NNC 55-0396, penisilin, sıçan 
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AIM: Experimental studies show that cannabinoids have anticonvulsant effects on various models of experimental epilepsy, and calcium 
channels mediate these effects. The aim of the present study is to investigate the interaction of cannabinoid (CB1) and a selective T-type 
calcium channel blocker NNC 55-0396 in penicillin-induced epileptiform activity.  
METHODS: Wistar rats were anesthetized with urethane (1.25 g/kg, i.p.) and placed in a rat stereotaxic apparatus. Electrodes were placed over 
the somatomotor cortex of the left hemisphere for bipolar measurement and the ECoG activity was monitored on PowerLab data acquisition 
system. 500 IU Penicillin-G was injected intracortically(i.c.) to the rats brain cortex in all groups. In the experimental groups; CB1 receptor 
agonist ACEA (2.5 and 7.5 µg) and antagonist AM251 (0.25 and 0.125 μg) intracerebroventricularly(i.c.v), and NNC 55-0396 (10 and 30 μg, i.c) 
were applied 30 minutes after penicillin injection.The data obtained were compared by One-Way ANOVA with post-hoc Tukey test.  
RESULTS: AM251 (0.25 μg) significantly increased the mean spike frequency at 30th minute, while 0.125 μg was non-effective. ACEA (7.5 µg) 
significantly decreased the mean spike frequency at the 50th minute, while the dose of 2.5 μg ACEA was non-effective. NNC 55-0396 (30 μg) 
showed anticonvulsant effect, whereas the dose of 10 μg NNC 55-0396 was non-effective. NNC 55-0396 (30 μg) + AM251 (0.25 µg) significantly 
reduced the mean spike frequency. NNC55-0396 inhibited the proconvulsant effect of AM251. The administration of the most effective doses 
of NNC 55-0396 (30 μg) and ACEA 7,5 µg) caused earlier appearance of anticonvulsant activity. The co-administration of non-effective NNC 55-
0396 (10 μg) + non-effective ACEA (2,5 μg) significantly decreased the mean spike frequency at the 50th minute.  
CONCLUSION: Our data suggest that the anticonvulsant activity of cannabinoids is at least partly mediated by the T-type calcium channels. 
Key words: cannabinoid, NNC 55-0396, penicillin, rat 
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AMAÇ: Dehidrasyon, dalgıçlarda dalış sırasında ve basınç altındaki koşullarda meydana gelmektedir. Bu etki, soğuk suda daha fazladır. 
Dehidrasyon düzeyinin dalgıçlarda dekompresyon hastalığı oluşumuna zemin hazırlayan bir faktör olduğu bilinmektedir. Biyoelektrik impedans 
analizi yöntemi spor hekimliği ve zayıflama programlarının uygulandığı birçok klinikte vücut kompartmanlarının ölçülmesi için yaygın olarak 
kullanılmaktadır.   
Bu çalışmada, helyum/oksijen (heliox) karışımı ile dalan dalgıçlarda dehidrasyon düzeyinin saptanması ve dehidrasyonun kaynağının 
intrasellüler ve/veya ekstrasellüler olup olmadığını multi-frekans biyoelektrik impedans analizi (MF-BIA) ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 
YÖNTEMLER: Çalışma, Helsinki Bildirgesi ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu onayına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmaya onbir erkek profesyonel dalgıç alındı. Dehidrasyon düzeyini belirlemek amacıyla, biri dalıştan önce ve diğeri basınç odasından 
çıktıktan sonra olmak üzere iki defa MF-BIA (5, 50, and 100 kHz) uygulandı ve kapiller hematokrit (Hct) ölçümü yapıldı.  
BULGULAR: Dalış öncesi ve dalış sonrası parametreler karşılaştırıldığında, dalış sonrasında dirençlerde 5 kHz (p <0.001), 50 kHz, (p <0.001) ve 
100 kHz (p <0.01)’de ve Hct (p <0.01)’de anlamlı artış olduğu gözlendi. Benzer şekilde, toplam vücut suyu, ekstrasellüler sıvı ve intrasellüler 
sıvıda, sırasıyla, –1,30 L (p <0.001), –0.85 L (p <0.001) ve –0.45 L (p = 0.011) olmak üzere istatistiksel olarak anlamlı sıvı kayması saptandı. 
SONUÇ: Sonuçlarımız, derin dalış sonrası dalgıçlarda intrasellüler ve ekstrasellüler olmak üzere her iki kompartmanda da hafif dehidrasyonun 
meydana geldiğini gösterdi. Bu çalışma aynı zamanda MF-BİA’nın dalgıçlarda dehidrasyon durumunun belirlenmesi için güvenilir yeni bir 
yöntem olabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: multifrekans biyoelektrik impedans analiz (MF-BIA); dehidrasyon; dalış; profesyonel dalgıçlar; heliox 
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AIM: Dehydration develops both in diving and under pressure conditions in divers. This effect is greater in cold water. The level of dehydration 
has been known to be a predisposing factor for the development of decompression sickness in divers. Bioelectrical impedance analysis is 
widely used in many clinics to measure body compartments in sports medicine, and in weight reduction programs. 
The aim of this study was to determine the level of dehydration in divers who dove with helium/oxygen (heliox) mixture and to determine 
whether the source of this dehydration was intracellular and/or extracellular by means of multi-frequency bioelectrical impedance analysis 
(MF-BIA).  
METHODS: The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki and was approved by the Ethics Committee of the Istanbul 
Faculty of Medicine at Istanbul University. Eleven male professional divers were enrolled in the study. In order to determine the level of 
dehydration, MF-BIA was carried out (at 5, 50, and 100 kHz) and capillary hematocrit (Hct) was measured twice: once before diving and then 
after leaving the pressure room.  
RESULTS: When pre-diving and post-diving parameters were compared, significant increases in the resistance at 5 kHz (p<0.001), 50 kHz, 
(p<0.001), and 100 kHz (p<0.01) and Hct (p<0.01) were observed after diving. Similarly, a statistically significant fluid shift was found in total 
body water, extracellular water and intracellular water, respectively, –1.30 L (p<0.001), –0.85 L (p<0.001) and –0.45 L (p=0.011).  
CONCLUSIONS: Our results showed that mild dehydration occurred both in the intracellular and extracellular compartments in divers after 
deep diving. This study also indicates that MF-BIA could be a reliable new method for determining the dehydration status in divers. 
Key words: multifrequency bioelectrical impedance analysis (MF-BIA); dehydration; diving; professional divers; heliox 
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GİRİŞ: Açlık merkezi olarak bilinen lateral hipotalamik alan (LHA)’da, birçok nöroaktif molekülün beslenme süreçlerinde rol oynadığı 
bilinmektedir. Noradrenalin farklı hipotalamik bölgelerde besin alımının düzenlenmesinde etkilidir. Bununla birlikte besin alımının LHA’daki 
noradrenalin düzeyi üzerinde değişiklik oluşturup oluşturmadığı bilinmemektedir. Mevcut çalışmada damar içi glukoz infüzyonunun, sıçanlarda 
LHA noradrenalin ve metaboliti dihidroksi fenil glikol (DHPG) düzeyleri üzerindeki olası etkilerinin beyin mikrodiyaliz yöntemiyle araştırılması 
amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Deneylerde normal beslenen 2 grup ve 24 saat besin kısıtlanan 2 grup yetişkin erkek Wistar ırkı sıçan kullanıldı. Sıçanlar anestezi 
altında sterotaksik alete yerleştirildi ve sterotaksik atlasındaki koordinatlar kullanılarak LHA’a mikrodiyaliz işlemleri gerçekleştirildi. Mikrodiyaliz 
örnekleri 20 dk’lık sürelerde toplandı. İlk mikrodiyaliz örnekleri kontrol olarak kaydedildikten sonra, gruplara 1,4 ml/kg dozunda serum fizyolojik 
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ve % 50’lik glukoz çözeltileri kuyruk veninden uygulandı. Tok ve aç hayvanlarda SF ve glukoz uygulamasından sonraki 40 dk boyunca örnekler 
elde edildi. Bütün mikrodiyaliz örnekleri HPLC-ECD sisteminde analiz edilerek noradrenalin ve DHPG konsantrasyonları pg olarak belirlendi. 
Değerler, uygulama öncesi kontrolleriyle normalize edilerek tek yönlü varyans analizi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.  
BULGULAR: Bazal noradrenalin konsantrasyonları karşılaştırıldığında aç bırakılan sıçanlardaki noradrenalin düzeyi tok olanlara kıyasla daha 
yüksekti (0.65±0.17 ve 0.38±0.09 pg). Bu değerler arasında istatistiksel olarak anlamlılık ortaya çıkmadı (p=0.209). Noradrenalinin normalize 
edilmiş 20. dk değerleri, aç ve tok hayvanlarda kontrollerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak belirgin şekilde azaldı (p=0.012 ve p=0.027, 
sırasıyla). 40. dk değerlerinde anlamlı bir azalma yoktu. Normalize edilmiş DHPG değerleri kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir 
değişiklik görülmedi.  
SONUÇ: Bu çalışmanın bulgularına göre sistemik glukoz uygulanması hem aç bırakılmış hem de tok hayvanlardaki LHA noradrenalin düzeyini 
belirgin olarak azaltmıştır. Bu bulgu, LHA’daki noradrenerjik nörotransmisyonun plazma glukozuyla ilişkili bir şekilde modüle olabileceğini 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Glukoz, lateral hipotalamik alan, mikrodiyaliz, noradrenalin, sıçan 
 

OC35 
Investigation of Effect of Intravenous Glucose Administration on Noradrenaline Levels in Lateral Hypothalamic Area by using 
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INTRODUCTION: It is known that many neuroactive molecules have role related to feeding processes in lateral hypothalamic area (LHA) known 
as hunger centre. Noradrenaline is effective in regulation of food intake in different hypothalamic areas. But, it is unknown whether feeding 
change noradrenaline levels in LHA or not. We aimed to investigate the possible effects of intravenous glucose administration on 
noradrenaline and its’ metabolite dihydroxy phenyl glycol (DHPG) levels in LHA by using brain microdialysis method in the present study. 
METHOD: In the experiments we used adult male Wistar rats composed of two group normally fed and the other two group applied food 
restriction for 24 hours. All rats set to a stereotaxic apparatus under anaesthesia and microdialysis performed into LHA according to stereotaxic 
coordinates. Microdialysis samples were collected for 20 min periods. After recording first samples, 1.4ml/kg isotonic saline and glucose (%50) 
solutions were infused via tail vein. Then, the other microdialysis samples were collected for 40 min in fasted and satiated rats. Noradrenaline 
and DHPG levels were analysed by using HPLC-ECD system and determined as pictogram. All values normalised with controls before application 
and statistically analysed by One Way ANOVA.   
RESULTS: Noradrenaline concentration in fasted rats higher than satiated animals in baseline condition (0.65±0.17 and 0.38±0.09pg 
respectively). There was no statistical difference between these values (p=0.209). Normalized noradrenaline levels in 20th min significantly 
decreased both satiated and fasted groups compared to control (p=0.012 and p=0.027, respectively). There was no difference in 40th min 
values. Normalized DHPH levels were not differ compared to control.  
CONCLUSION: According to data from this study, systemic glucose administration caused a decrease on noradrenaline concentration in LHA in 
both satiated and fasted rat. This result demonstrates that noradrenergic neurotransmission in LHA can be modulated by plasma glucose. 
Key words: Glucose, lateral hypothalamic area, microdialysis, noradrenaline, rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hipotalamus, beslenmenin kontrolünde önemli roller üstlenmiş bir merkezdir ve bu merkezde beslenme davranışını kontrol eden 
leptin, ghrelin, nöropeptid Y (NPY) ve proopiomelanokortin (POMC) başta olmak üzere birçok peptidin aktif rol aldığı bilinmektedir. İrisin 2012 
yılında peptid yapılı bir miyokin olarak tanımlanmıştır. Daha önce sıçanlara intraserebroventriküler (icv) irisin uygulamasının gıda alımını 
arttırdığını rapor etmiştik. Bu çalışmada ise irisinin, beslenme davranışı üzerine etkileri NPY, POMC ve UCP2 gen ifadeleri ile bu genlere ait 
protein düzeyleriyle ilişkilendirilerek açıklanması amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Çalışmada 40 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar eşit olarak 4 gruba (n=10) ayrıldı: Kontrol grubuna herhangi 
bir uygulama yapılmadı, çözücü grubuna ozmotik mini pompa implante edildi ve 10µl/saat hacimde 7 gün süreyle yapay beyin omurilik sıvısı 
infüzyonu gerçekleştirildi. Uygulama gruplarına ise 7 gün süreyle irisinin, 10 (fizyolojik) ve 100 nM’lık (farmakolojik) konsantrasyonları 10 
µl/saat olacak şekilde infüze edildi. Yedi günlük infüzyon sonunda hayvanlara ötanazi uygulandı ve beyin dokuları alındı. Alınan beyin 
dokularından (hipotalamus) RT-PCR yöntemiyle grupların UCP2, POMC ve NPY mRNA düzeyleri, Western blot yöntemiyle de bu genlere ait 
protein miktarları belirlendi. Sonuçlar ortanca (en küçük-en büyük) olarak ifade edildi.  
BULGULAR: İrisinin icv uygulanmasının, NPY [Kontrol 0,17 (0,13-0,23); çözücü 0,24 (0,07-0,34); 10 nM 0,24 (0,20-0,55); 100 nM 0,31 (0,25-0,36) 
mRNA/β-aktin oranı] ve UCP2 [Kontrol 0,06 (0,06-0,08); çözücü 0,08 (0,06-0,10); 10 nM 0,14 (0,11-0,15); 100 nM 0,08 (0,08-0,10) mRNA/β-
aktin oranı] seviyelerinde artışa neden olurken (p<0,05), POMC [Kontrol 0,05 (0,04-0,08); çözücü 0,04 (0,02-0,12); 10 nM 0,05 (0,04-0,07); 100 
nM 0,02 (0,01-0,04) mRNA/β-aktin oranı] seviyesinde azalmaya sebep olduğu tespit edildi (p<0,05).   
SONUÇ: Çalışma sonuçları, irisinin hipotalamik çekirdekleri uyararak iştahın merkezi düzenlenmesinde rolünün olabileceğine işaret etmektedir. 
TEŞEKKÜR: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje no:114S138). 
Anahtar Kelimeler: İrisin, hipotalamus, NPY, POMC, UCP2 
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AIM: Hypothalamus undertakes important roles in the control of feeding, and in this center, taking active roles of leptin, ghrelin, neuropeptide 
Y (NPY), proopiomelanocortin (POMC) and many other peptides controlling feeding behavior is known. Böstrom et al. identified irisin as a 
myokine in 2012. We reported that intracerebroventricular (icv) irisin infusion caused to increases in food consumption in rat. This study 
intends to clarify possible effects of the irisin on feeding behavior with gene expression of NPY, POMC UCP2 and their protein levels. The 
results were expressed median (minimum-maximum).  
METHODS: In this study, 40 male Wistar-Albino rats were used. Rats were evenly separated into four groups (n=10). Osmotic mini-pumps were 
implanted to lateral ventricule and artificial cerebrospinal fluid (vehicle; sham group), 10 and 100 nM concentrations of irisin were infused for 7 
days. At the end of the seven day infusion the animals was killed, and the brain tissue was collected. UCP2, POMC and NPY mRNA levels from 
brains tissues (hypothalamus) and the protein analysis of these genes were determined by Real Time-PCR and Western blot methods, 
respectively. 
RESULTS: Icv irisin infusion reduced POMC levels [Control 0.05 (0.04-0.08); sham 0.04 (0.02-0.12); 10 nM 0.05 (0.04-0.07); 100 nM 0.02 (0.01-
0.04) mRNA/β-actin ratio] (p<0.05), but it caused to increases in NPY [Control 0.17 (0.13-0.23); sham 0.24 (0.07-0.34); 10 nM 0.24 (0.20-0.55); 
100 nM 0.31 (0.25-0.36) mRNA/β-actin ratio] and UCP2 [Control 0.06 (0.06-0.08); sham 0.08 (0.06-0.10); 10 nM 0.14 (0.11-0.15); 100 nM 0.08 
(0.08-0.10) mRNA/β-actin ratio] levels in hypothalamus (p<0.05).  
CONCLUSIONS: The present study results indicate that irisin may have a role on centrally regulation of food intake by stimulating the 
hypothalamic nuclei.  
ACKNOWLEDGEMENT: This study was supported by TUBITAK (Project no: 114S138). 
Key words: İrisin, hypothalamus, NPY, POMC, UCP2 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışma, deneysel diyabet oluşturulan sıçanların böbrek dokusunda oluşabilecek biyokimyasal değişiklikler, histolojik 
değişiklikler ve bu değişikliklere kefirin etkisini incelemek amacıyla planlandı.  
YÖNTEM: Çalışmada 40 adet sıçan kullanıldı. Sıçanlar dört gruba ayrıldı; serum fizyolojik verilen sağlıklı(SF), kefir verilen sağlıklı (KF) ve bu iki 
grubun diyabet geliştirilmişleri(DSF ve DKF) olarak. Diyabet oluşturmak için sıçanlara 65 mg/kg tek doz streptozotosin, intraperitoneal 
uygulandı. Kan glukoz düzeyleri 250 mg/dl ve üzerinde olanlar diyabetik olarak kabul edilip çalışmaya dâhil edildi. KF ve DKF gruplarındaki 
sıçanlara 10 ml/kg/gün olarak 35 gün boyunca kefir verildi. SF ve DSF gruplarına ise aynı miktarda serum fizyolojik verildi. Çalışmanın 36. 
gününde sıçanlar dekapite edilerek kanda glukoz, üre, kreatinin, sodyum ve idrarda glukoz, kreatinin, mikroalbuminüri, sodyum 
parametrelerine bakıldı. 24 saatlik idrar hacimleri ölçüldü. Böbrek dokusunda histolojik inceleme yapıldı.  
BULGULAR: DKF grubunun DSF grubuna kıyasla kan glikozu, üre, kreatinin düzeyleri (p<0,05) ve sodyum değerleri (p<0,01) anlamlı düzeyde 
düşük tespit edildi. DKF grubunun DSF grubuna kıyasla idrar kreatinin değerlerinin anlamlı düzeyde yüksek (p<0,01), mikroalbuminüri 
değerlerinin anlamlı düzeyde düşük (p<0,05) olduğu gözlendi. Histolojik incelemeler sonucunda DSF grubunda glomerül aralığında genişleme, 
böbrek tübüllerinde belirgin dilatasyon ve lümende kast oluşumları gözlendi. Buna karşın DKF grubunun böbrek dokusunda glomerül aralığında 
yer yer genişleme devam ederken tübüler yapılarda, kast oluşumunda gerileme ve epitel görünümünde düzelme gözlendi.   
SONUÇ: Bu sonuçlar, kefir takviyesinin oksidatif stresin kontrolünü daha iyi sağlayarak böbrek fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösterdi. 
Farmakolojik olmayan ve ek gıda maddesi olarak kullanılan kefirin, diyabetik nefropatinin ilerlemesini yavaşlattığı düşünülmektedir. 
TEŞEKKÜR: Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir (2014-TYL-183). 
Anahtar Kelimeler: Streptozotosin, Deneysel diyabet, Kefir, Böbrek 
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OBJECTIVE: This study was planned to determine the oxidative damage, histological changes, biochemical changes which can be occurred in 
kidney tissue of rats which the experimental diabetic were created and whether the protective effect of kefir to these changes.  
METHODS: In study, 40 rats were used. Rats were divided into four groups as the healthy saline (SF), the healthy kefir (CF) and diabetes 
developed in these two groups (WSF and DKF). In order to create diabetic, 65mg/kg single dose of streptozotocin intraperitoneally was induced 
to rats. Rats which have 250mg/dl blood glucose and over 250mg/dl were considered as diabetic and included to study.Kefir was given as 
10ml/kg/day during 35-days to rats in groups of KF and DKF.The same amount of saline was given to groups of SF and DSF. Blood glucose, urea, 
creatinine, sodium parameters of rats were measured besides glucose, creatinine, microalbuminuria and sodium parameters in the urine by 
decapitating on 36th day of the study.24 hours urine volume was measured. Histological examination was performed in kidney tissue. 
RESULTS: In comparison of DKF and DSF group; blood glucose, creatinine, urea levels(p<0.05) and blood sodium level(p<0.01)were significantly 
decreased in DKFgroup. Creatinine level was significantly diminished (p<0.01)and microalbuminuria level was increased(p<0.05)as a statistical 
in rats of DKFgroup comparison with DSFgroup. In the result of histological study, the expansion in the glomeruli, dilatation of the renal tubules 
and caste formations were observed in the lumen in the DSF group. In contrast; intermittent expansion in renal glomeruli, reduction of caste 
formation in tubules and improvement was observed in the renal epithelial tissue of DKF group.  
CONCLUSION: Kefir was decreased the damage caused by diabetes. These results indicate that Kefir supplement may provide to better control 
of oxidative stress, which is related with the improvement of renal functions, suggesting its use as a non-pharmacological adjuvant to slow 
down the progression of diabetic nephropathy. 
Keywords: Streptozotocin, Experimental Diabetes Mellitus, Kefir, Kidney 
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GİRİŞ-AMAÇ: Polikistik over sendromu (PKOS) hiperandrojenizm bulguları ve anormal over morfolojisi ile karakterize reprodüktif çağda en sık 
görülen endokrin hastalıktır. Çalışmamızda deneysel PKOS modelinde erdosteinin etkinliği araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışma 4 grup üzerinde planlanmıştır (Grup 1: Kontrol; Grup 2: PKOS; Grup 3: PKOS+Metformin; Grup 4: PKOS+Erdostein). Dişi 
ratlara 1mg/kg’dan letrazol oral gavaj yöntemi ile 21 gün süre ile sürekli uygulanarak PKOS modeli oluşturuldu. Günlük vajinal sürüntü alınarak 
östrus siklusu belirlendi. PKOS modeli oluştuktan sonra 3. ve 4. Gruba 1 ay süreyle oral yolla sırasıyla 500mg/kg/gün metformin ve 100 
mg/kg/gün erdostein verildi. Kontrol grubuna oral salin verildi. 2 ay süren deney sonunda sıçanlara ketamin+ksilazin anestezisi altında 
ooferektomi yapıldı ve kardiyak kan alınarak ötanazi uygulandı. Alınan doku ve kanlardan histopatolojik ve biyokimyasal incelemeler yapıldı. 
BULGULAR: Yapılan histopatolojik değerlendirmede over dokusu ağırlığının ve atretik folikül sayısının kontrol grubuna göre PKOS grubunda 
anlamlı olarak arttığı saptandı (p<0.05). PKOS grubuyla karşılaştırıldığında metformin ve erdostein tedavisi verilen gruplarda over ağırlıklarının 
azaldığı görüldü (p<0.05). PKOS grubuyla karşılaştırıldığında metformin ve erdostein grubunda atretikfolikül sayısının anlamlı bir şekilde azaldığı 
saptandı (sırasıyla p<0.01 ve p<0.001). Kistik folikül sayısının kontrol grubuna göre PKOS grubunda arttığı (p<0.01), PKOS grubuna göre 
metformin ve erdostein verilen gruplarda anlamlı şekilde azaldığı saptandı (p<0.01). Korpus luteum sayısının kontrol grubuna göre PKOS 
grubunda azaldığı (p<0.05), PKOS grubuna göre metformin ve erdostein gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı saptandı 
(sırasıyla p<0.01 ve p<0.01). PKOS grubuna göre metformin ve erdostein gruplarında östron/östradiol (E1/E2) oranının anlamlı düzeyde azaldığı 
saptandı (sırasıyla p=0.03, p=0.02). Erdosteinin insülin direnci üzerine herhangi bir etkisi saptanmadı. Diğer parametreler halen çalışılmaktadır. 
SONUÇLAR: Bulgularımıza dayanarak erdosteinin PKOS tedavisinde metformine alternatif olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Erdosteinin 
muhtemelen yapısındaki tiyol gruplarından dolayı güçlü antioksidan etkisiyle PCOS tedavisinde metforminden farklı bir mekanizmayla etki ettiği 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: PKOS, Letrozol, Metformin, Erdostein 
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AIM: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) characterized with anovulation, hyperandrogenism signs and abnormal ovarian morphology is the 
most common endocrinological disease in reproductive age. The efficacy of erdosteine was investigated in experimental PCOS model.  
METHODS: The study was planned on 4 groups (Group 1: Control; Group 2: PCOS; Group 3: PCOS+Metformine; Group 4: PCOS+Erdosteine). 
The PCOS was induced by oral gavage with letrozole at a concentration of 1 mg/kg for 21 consecutive days. Estrous cycle was determined by 
taking daily vaginal smear. Following PCOS induction, the PCOS-metformin group received Metformin (500 mg/kg/day) and the PCOS-
Erdosteine group received erdosteine (100 mg/kg/day) by oral gavage for 30 days. Control group received orally saline. After two months 
oophorectomy was done to rats under anesthesia of ketamine+xysilazine and the euthanasia was performed by taking cardiac blood. 
Histopathologic and biochemical assessments were done in taken tissue and blood samples.  
RESULTS: In histopathologic examination, It was found that weights of ovarian tissues and the atretic follicle number significantly increased in 
the PCOS group as compared to control group (p<0.05). Weights of ovaries decreased in PCOS metformine and erdosteine groups by 
comparison with the PCOS group (p<0.05). The atretic follicle number significantly decreased in PCOS-metformine and erdosteine groups as 
compared to the PCOS group (respectively, p<0.01 and p<0.001). The cystic follicle number significantly increased in the PCOS group as 
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compared to control group (p<0.01); significantly decreased in PCOS-metformine and erdosteine groups as compared to PCOS group (p<0.01). 
The corpus luteum number decreased in PCOS group as compared to control group (p<0.05); significantly increased in PCOS-metformine and 
erdosteine groups as compared to PCOS group (respectively, p<0.01and p<0.01). The estrone/estradiol ratio (E1/E2) significantly decreased in 
PCOS-metformine and erdosteine groups as compared to the PCOS group (respectively, p=0.03 and p=0.02). It did not reveal any effect on 
insulin resistance of erdosteine. The other parameters have been still studied.  
CONCLUSIONS: We suggest that Erdosteine can be used in treatment of PCOS alternatively to Metformine. Erdosteine has a strong antioxidant 
effects in the structure because of the thiol groups, so it is probably thought to act by a different mechanism of metformine in PCOS treatment. 
Key words: PCOS, Letrozole, Metformine, Erdosteine 
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AMAÇ: Fetal programlama, embriyonik ve fetal gelişim sırasındaki çevresel faktörlerin sonraki hastalık gelişimi riskleri ile ilişkisidir. İşaret 
parmağı ve yüzük parmağı uzunluklarının oranının (D2/D4) prenatal androjen etkinliğini yansıtan bir gösterge olduğu düşünülmektedir. Oranın 
birin üzerinde olmasının artmış androjen etkinliğine bağlı olduğu öne sürülmüştür. Biz de D2/D4 oranı ile adet düzensizliği görülme sıklığı 
arasındaki ilişkiyi ve vücut kompozisyonuna muhtemel etkilerini incelemeyi amaçladık.   
METOD: Çalışmamıza yaşları ortalama 20.2±0.1 olan 48 gönüllü katıldı. Her iki elde parmak uzunlukları kaliper ile ölçüldükten sonra D2/D4 
oranları hesaplandı. Katılımcıların menstürel siklusu ile ilgili verileri (adet düzenleri, menarş yaşları), beslenme düzenleri, aile hikayesi (obezite, 
hipertansiyon, endokrinolojik problemler) anket şeklinde sorgulandı. Vücut kompozisyonları biyoelektrik impedans analizi ile değerlendirildi ve 
bel/kalça oranları antropometrik mezura ile ölçülerek hesaplandı. Bel/kalça oranları, vücut kompozisyon parametreleri, menarş yaşı, adet 
düzenleri, beslenme alışkanlıkları, aile hikayesi ile birlikte her iki el için D2/D4 uzunluklarına göre istatistiksel olarak karşılaştırıldı.  
BULGULAR: Katılımcıların 28’inde sağ el, 21’inde ise sol el D2/D4 oranları 1 ve altında idi. 34 kişinin adetleri düzenli iken 14 kişinin düzensizdi. 
Sağ el D2/D4 oranlarına göre gruplandırıldığında parametreler arasında fark gözlenmemiştir. Sol el oranlarına göre bakıldığında menarş yaşı 
D2/D4 oranı >1 olanlarda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Adet düzenine göre incelendiğinde düzenli olanlarda anlamlı olarak kas kitlesi 
(40.5 ±0.64 vs 38.4±0.56) yüksek ve bel kalça oranı (0.69±0.06 vs 0.71±0.07) ile sol el D2/D4 oranları (0.98±0.004 vs 0.99±0.004) düşük 
bulunmuştur. Korelasyon analizine göre bel kalça oranı ile adet düzeni (0.293; p=0.46), beden kitle indeksi ile ailede obezite (-0.301; p=0.04), 
sağ el D2/D4 oranı ile kas kitlesi arasında (-0.292; p=0.46) ve ayrıca sol el D2/D4 oranı ile adet düzeni ve menarş yaşı arasında(0.333; p=0.22 ve 
0.311; p=0.03) ilişki gözlenmiştir.   
SONUÇ: Bulgularımız yetişkin dönemde gözlenen endokrin farklılıkların fetal programlama ile oluşabileceğini ve D2/D4 oranının bunun 
göstergelerinden biri olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: D2/D4 oranı, fetal programlama, vücut kompozisyonu, menstürel düzensizlik 
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AIM: Fetal programming links environmental conditions during embryonic and fetal development with risk of diseases later in life. The length 
of the index finger divided by the length of the ring finger (D2/D4) has been proposed as a marker of prenatal androgen action. We aimed to 
investigate the relation between the D2/D4 ratio and irregular menstrual cycles and its possible effect on the body composition.  
METHODS: Forty-eight female volunteers with a mean age of 20.2±0.1 were participated to the study. Their digit ratios (D2/D4) were 
calculated after measuring the digit lengths by caliper for both hands. The data about participants’ menstrual periods, dietary habits, family 
history (obesity, hypertension, endocrinological problems) were obtained by questionnaire. Body composition was assessed by bioelectric 
impedance analysis. Belly/waist circumference, body composition parameters, age of menarche, dietary habits, and family history were 
statistically analyzed for menstrual regularity and both hand D2/D4 ratios.   
RESULTS: D2/D4 ratio was ≤ 1 on right hand in 28 of the participants and on left hand in 21 of them. Menstrual period was regular in 34 
participants. When participants were classified acccording to right hand D2/D4 ratios parameters were comparable. However menarche age 
was found significantly higher in left hand D2/D4 ratio>1 group. According to menstural regularity increased muscle mass (40.5 ±0.64 vs 
38.4±0.56) together with decreased belly waist ratio (0.69±0.06 vs 0.71±0.07) and left hand D2/D4 ratio (0.98±0.004 vs 0.99±0.004) was 
observed. Belly/waist ratio and menstural regularity (0.293; p=0.46), body mass index and family obesity history (-0.301; p=0.04), right hand 
D2/D4 ratio and muscle mass (-0.292; p=0.46), and also left hand D2/D4 ratio and menstural regularity and menarche age (0.333; p=0.22 ve 
0.311; p=0.03) were correlated.   
CONCLUSION: Our results suggest that endocrinological differences seen in adulthood might be caused by fetal programming and D2/D4 ratio 
can be one of its indicators. 
Key words: D2/D4 ratio. fetal programming, body composition, menstural irregularity 
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AMAÇ: Fetal hipotalamusun gelişim sürecinin kritik bir aşamasında annenin geçireceği viral bir enfeksiyonun, bu annelerden doğan dişi 
yavrularda puberta üzerine etkilerini araştırmak.  
YÖNTEM: Bu amaçla, sıçanlarda fetal hipotalamik çekirdeklerin geliştiği dönemin başında (gebeliğin 12-13. günleri) ve sonunda (gebeliğin 14-
15. günleri) gebe sıçanlara viral mimetik olarak 10 mg/kg dozunda poli i:c (poliinosinik:polisitidilik asit) enjekte edildi ve bu annelerden doğan 
dişi sıçanlar (her grup için n=10) denemeye alındı. Kontrol grubu olarak, her iki dönemde poli i:c yerine steril serum fizyolojik enjekte edilmiş 
annelerden doğan dişi yavrular (sırasıyla n=10 ve n=9) denemeye alındı. Yavrular sütten kesildikten sonra postnatal 30. günden itibaren vajinal 
açılma günlük olarak takip edildi. Vajinal açılma tespit edilen dişi sıçanların vajinal simir yöntemiyle östrusları iki ardışık siklus boyunca 
incelendi. Kan örneklerinde progesteron, folikül stimüle edici hormon (FSH), luteinizan hormon (LH) düzeyleri ölçüldü. Ovaryum dokusu da 
histolojik olarak incelendi.  
BULGULAR: Maternal 12-13. günlerde poli i:c uygulaması; postnatal dönemde yavruların ağırlıklarını artırmış (p<0.001) pubertaya daha kısa 
sürede ulaşmaya neden olmuş (p<0.001) ve yavrulardaki atretik folikül sayısını artırmıştır (p<0.001). Poli i:c uygulaması veya zamanlaması diğer 
parametreleri anlamlı olarak etkilememiştir (p>0.05).  
SONUÇLAR: Fetal hipotalamik çekirdeklerin gelişim döneminin başlangıç aşamalarında annenin geçirdiği viral bir enfeksiyonun, yavrularda vücut 
ağırlığını artırabildiği ve pubertaya erişimi hızlandırabildiği ilk defa olarak gösterilmiştir.   
Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2012/41 proje numarası ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Poli i:c, gebelik, yavru, puberta, östrus siklusu, hormon 
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AIM: To investigate the effects of maternal viral infection during a critical time window of fetal hypothalamic development on timing of 
puberty in the female offspring.  
METHODS: For that purpose, 10 mg/kg poly i:c (polyinosinic:polycytidilic acid) was injected to the pregnant rats during the beginning (days 12-
13 of pregnancy) or at the end of this time window (days 14-15 of pregnancy) and female pups born to these mothers were taken into the 
experiment (n=10 for each group). Simultenously, for control groups, other pregnant rats were injected with sterile saline solutions on days 12-
13 or 14-15 and female pups born to these mothers were taken into experiment (n=10 and n=9 respectively for each group). Following 
weaning of pups, vaginal opening and vaginal smearing was studied daily until when rats showed two sequential estrous cycles. Blood samples 
collected was used for progesteron, follicle stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) analyses. Ovarian tissue was used for 
histologycal analyses.  
RESULTS: Maternal poly i:c injection on day 12-13 of pregnancy increased body weight (p<0.001), reduced the time to puberty (p<0.001) and 
increased the number of atretic follicles in the ovary poly i:c injection or its timing did not affect other parameters studied (p>0.05).   
CONCLUSIONS: It has been shown for the first time that maternal viral enfection during the beginning of fetal hypothalamic development 
might increase body weight and might hasten puberty in rats.  
This study was supported by İnönü University, Scientific Research Projects Unit (Project # 2012/41) 
Key words: Poly i:c, pregnancy, offspring, puberty, estruos cycle, hormone. 
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AMAÇ: Bu çalışma, östrus sikluslarının erken ve geç luteal dönemlerinde bulunan keçilerin korpus luteum dokularından izole edilen luteal 
hücrelerin iki alt gruba ayrıştırılması sonrası hazırlanan hücre kültürlerinde, kültür ortamına ilave edilen dbcAMP’nin, luteal hücrelerin 
sentezlediği progesteron üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.  
YÖNTEM: Luteal hücreler, östrus sikluslarının 5. ya da 15. günlerinde bulunan 8 adet Ankara keçisinden toplanan korpus luteumlardan elde 
edildi. Hücrelerin izolasyonu, kollagenaz ve deoxyribonuclease kullanılarak, enzimatik sindirme yöntemiyle gerçekleştirildi. Elde edilen hücreler, 
dansite-gradient santrifügasyon yöntemiyle, küçük ve büyük luteal hücrelerin yoğun olduğu iki farklı alt gruba ayrıştırıldı. Ayrıştırılmış hücreler, 
3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) enzimi aktivitesine bağlı olarak boyandı. Belirli sayıda (5x104 hücre⁄kuyucuk) 3β-HSD enzim 
aktivitesine sahip hücreler, dbcAMP ilavesi yapılan ancak 22(R)-hydroxycholesterol (22R-HC) içeren ve içermeyen gruplara ayrılarak, 7 gün 
süreyle inkübe edildi. Progesteron ölçümü RIA yöntemiyle yapıldı.   
BULGULAR: Büyük luteal hücrelerin yoğun olduğu grubun, küçük luteal hücrelerin yoğun olduğu gruba göre daha fazla bazal progesteron 
ürettiği (P<0,05) tespit edildi. Sadece 22R-HC uygulanan grupların sentezlediği progesteron miktarında inkübe edilen hücrenin tipine, luteal 
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dokunun yaşına ve inkübasyonun gününe göre değişkenlik gösteren, 4,0 ile 11,6 kat arasında bir artış gözlenmiştir. Hem 22R-HC içeren hem de 
içermeyen grupların 1mM dbcAMP ile inkübasyonu, bütün hücre gruplarındaki steroid sentezinde önemli düzeyde (p<0,01) artışlara neden 
olmuştur. Bunun aksine, düşük doz dbcAMP (0.1mM) uygulaması treatment gruplarının çoğunda, steroid sentezi üzerine önemli bir etki 
yapmamıştır. 
SONUÇ: Keçi luteal hücrelerine dbcAMP uygulanması steroid sentezinde artış meydana getirse de bu artışın önemli düzeye erişmesi için yüksek 
doz gereklidir. Steroidogenez üzerinde dbcAMP‘nin uyarıcı etkisi, uzun süreli kültür boyunca korunmaktadır.   
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir (Proje No: 108O520). 
Anahtar Kelimeler: Progesteron, dbcAMP, Luteal hücre, Keçi, Percoll, Hücre kültürü 
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AIM: The present study was designed to evaluate the effects of dbcAMP on steroid accumulation by cultured two distinct luteal cell 
subpopulations isolated from early and late luteal stage corpora lutea.   
METHODS: Cells were isolated from corpora lutea collected from eight Angora goats on either day 5 or 15 of their estrous cycle. Cell isolation 
was performed by enzymatic digestion using collagenase and DNase. Isolated cells were separated into small and large luteal cell enriched two 

distinct subpopulations by Percoll density-gradient centrifugation. Isolated cells were stained for 3-hydroxy-steroid dehydrogenase (3β-HSD) 

activity. Cells stained positively for 3-HSD activity (5 x 104 cell⁄well) were incubated with dbcAMP in absence or presence of 22(R)-
hydroxycholesterol (22R-HC) for periods of up to 7 days.   
RESULTS: Large luteal cell enriched subpopulations produced more basal progesterone (P<0.05) than did the small luteal cell enriched 
subpopulations. Treatment of cells with 22R-HC alone induced 4.00 to 11.60 fold increase in steroid synthesis depending on type of cells 
incubated, luteal stage and days of incubation. Incubation of cells with 1mM dbcAMP in absence or presence of 22R-HC induced in a significant 
increase (p<0.01) in steroid accumulation in all treated groups. In contrast, when cells treated with low dose dbcAMP (0.1mM), treatment 
failed to reach significant levels in most of the treated groups.   
CONCLUSIONS: Although treatment of goat luteal cells with dbcAMP induce an increase in steroid accumulation, high dose is necessary to 
reach significant level. Stimulatory effect of dbcAMP on steroidogenesis maintain during long life culturing.  
This research was supported by Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Project No: TOVAG-108O520. 
Key words: Progesterone, dbcAMP, Luteal cells, Goat, Percoll, Cell culture 
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GİRİŞ-AMAÇ: Spontan hipertansif sıçanlarda (SHR) egzersizin sistolik kan basıncı (SKB) üzerine olası etkilerinde damar endotelinin rolünün 
açıklanabilmesi için, kan karboksihemoglobin (COHb) indeksi, serum nitrik oksit metabolitleri (NOx) düzeyleri, nitrik oksit (NO) ve karbon 
monoksit (CO) sentezlerinde rol oynayan genlerin ekspresyonları ve bu parametrelerin egzersizi bırakma sürecinde zamana bağlı izledikleri 
seyrin incelenmesi amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Sıçanlar egzersiz, egzersizi bırakma (5-10 hafta) olarak gruplanmış, sedanterler aynı periyotlara karşılık gelecek şekilde (10, 15, ve 
20 hafta) Zaman 1-2-3 olarak ayrılmıştır. Sıçanlar 60 dk/gün, 5 gün/hafta, 10 yüzdürülmüşlerdir. Bu orta şiddette uzun süreli aerobik egzersize 
karşılık gelmektedir. Egzersizi bırakma gruplarındaki sıçanlar egzersizden sonra 5-10 hafta süresince kafeslerinde serbestçe dolaşmışlardır. NOx 
ticari bir kit, COHb indeksi kan gazı cihazı ile, eNOS, iNOS, HO-1, HO-2 gen ekspresyonları Gerçek-zamanlı PCR ve protein ekspresyonları 
immünohistokimyasal yöntemlerle ölçülmüştür.   
BULGULAR: Egzersiz SKB’de azalma, COHb indeksi ve NOx düzeylerinde artış oluşturmuştur. SHR’lerin aort eNOS ve HO-1 ekspresyonları yüksek, 
iNOS ve HO-2 ekspresyonları düşük bulunmuştur. Egzersiz SHR’lerin aortlarında HO-1, HO-2 ekspresyonlarını arttırmıştır. SHR’lerde 5 haftalık 
detraining, egzersizle artmış olan aort HO-1 ekspresyonunda azalma, 10 haftalık detraining ise egzersizle azalmış olan gastrocnemius kası direnç 
arteri HO-2 ekspresyonunda artış oluşturmuştur. COHb ve NOx düzeyleri 5 haftalık detraining ile azalmıştır.   
SONUÇ: Egzersizin SKB üzerindeki olumlu etkilerinin ortaya çıkmasında NO ve CO’nun -kısmen de olsa- rol oynadığını görülmektedir. Hem 
sağlıklı, hem de hipertansiyona yatkın bireylere orta şiddette egzersiz yapmaları ve kısa süreli molalar dışında egzersizi bırakmamaları 
önerilebilir.  
PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir (2012ARŞ002, 2013SBE002). 
Anahtar Kelimeler: Detraining, Egzersiz, Hipertansiyon, Karbon Monoksit, Nitrik Oksit 
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AIM: We aimed determining the effects of exercise followed by 5 (detraining)-10 (late detrainig) weeks of detraining on systolic blood pressure 
(SBP) in spontaneously hypertensive rats (SHRs). eNOS, iNOS, HO-1, HO-2 gene expressions, serum NO metabolites (NOx), blood 
carboxyhemoglobin (COHb) concentrations were also determined in order to explain the role of endothelium in SBP regulation. 
METHODS: Animals were randomized into exercised, detrained (5-10 weeks) groups. Corresponding sedentary rats were grouped as Time 1-2-
3. Swimming exercise of 60 min, 5 days/week/10 weeks was applied, corresponding long-term moderate intensity aerobic exercise. Detraining 
rats discontinued training during 5-10 weeks after exercise. NOx was measured by a commercial kit, COHb index by blood gas device. Gene and 
protein expressions were determined by Real-time PCR and immunohistochemistry.  
RESULTS: Exercise induced decrement in SBP, increment in COHb and NOx levels. Aort eNOS, HO-1 gene expressions of SHR were increased, 
iNOS and HO-2 expressions were decreased. Exercise resulted in augmentation of HO-1, HO-2 gene expressions in SHR aorta. Detraining 
reverted the increment in aort HO-1 expression induced by exercise, whereas late detraining caused augmentation of HO-2 expression in 
gastrocnemius muscle artery of SHR. COHb, NOx decreased in response to detraining.   
CONCLUSIONS: NO and CO -at least partly-play role in the SBP lowering effect of exercise. Regular exercise with only short-term pauses may be 
adviced to both normotensives and individuals under risk of hypertension.  
This study was supported by Pamukkale University Scientific Research Projects Coordination Unit (2012ARŞ002, 2013SBE002). 
Key words: Carbon Monoxide, Detraining, Exercise, Hypertension, Nitric Oxide 
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AMAÇ: Yoğun çalışma koşulları, artan teknolojik süreçler (insansız hava araçları vb) insan faktörü alanını yeni bir beyaz alan olarak karşımıza 
çıkarmaktadır. Bu bağlamda literatürde bulunan çalışmalar sınırlı olup objektif yöntemlerin kullanıldığı yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
İnsan faktörü; insan performansını ve bilişsel, fiziksel yük nedeniyle artan insan hatası riskini inceler. Bu performans bileşenlerinin ölçümünde 
ağırlıklı olarak fizyolojik, biyofiziksel ve psikometrik test yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışmada fiziksel ve bilişsel iş yükünün ve kaynaklarının 
(algısal, fiziksel veya bilişsel) bireylerin performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi bağlamında yapılan bir projenin iki alt parçasına ait ön 
veriler sunulacaktır.  
YÖNTEM: Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı İnsan Faktörü laboratuarlarında 21 bireyin katılımı ile fiziksel, 102 kişinin katılımı ile 
bilişsel yük etkisi çalışılmıştır. Fiziksel yükün bilişsel performansa etkisini değerlendirmek için Flanker, 2-Geri ve Simon testleri uygulanmış ve 
işlevsel yakın kızılaltı spektroskopisi (fNIRS) kayıtları alınmıştır. Kısa süreli egzersiz için 30 saniye Wingate anerobik güç testi, uzun süreli egzersiz 
için ise % 60 maksimum kalp hızında 10 dakikalık sabit hızda pedal çevirme uygulanmıştır. Bilişsel yük oluşturulması için, ilk ve son Psikovijilans 
Testleri arasında çalışma grubuna Connors Sürekli Performans Testi, Corsi Blok Testi, Timewall ve Simon testleri uygulanmıştır.  
BULGULAR: Uygulanan kısa süreli egzersiz sonrasında “flanker testi’nde” tepki süresinin (p<0.05) kısaldığı görülürken, “2-Geri” ve “simon testi” 
tepki süresi ortalamalarında değişiklik saptanmamıştır. fNIRS sonuçlarına göre ise fiziksel yüke bağlı egzersiz öncesi Simon testinde ve egzersiz 
sırasında oksijenlenme artmıştır. Bilişsel yüke bağlı tepki süresinin arttığı ve doğru yanıt sayısı ortalamalarının da azaldığı saptanmıştır (p<0.05). 
SONUÇ: Bu çalışma fiziksel ve bilişsel iş yükünün, farklı egzersiz tipleri ve farklı bilişsel parametrelerden farklı şekilde etkilendiğini göstermiştir. 
Uzun süreli egzersiz sonrasında bilişsel performansın düştüğü, kısa süreli egzersiz sonrasında ise arttığı gözlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel iş yükü, fiziksel iş yükü, insan faktörü, fNIRS 
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AIM: Intense working conditions, increased technological processes (unmanned aerial vehicle etc.) present Human Factors as a novel area of 
study. In this regard, the need for new methods employing objective methods emerges due to limited studies in the field. Human Factors 
investigates human performance and the increased risk of human error due to cognitive and physical load. Physiological, biophysical, and 
psychometric methods are used to measure the performance components. This study presents preliminary data from two sub-parts of a 
project focused on the determination of the sources (perceptional, physical, or cognitive) of workload and its effect on individual’s 
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performance.  
METHODS: Effects of physical load have been studied with 21 participants where the study on effects of cognitive load employed 102 
volunteers at Dokuz Eylul University Biophysics Department’s Human Factors Laboratory. Flanker, 2-back, and Simon tests were administered 
to assess the effects of physical load on cognitive performance and functional near infrared spectroscopy (fNIRS) was recorded. Cycling at 
constant rate for 10 minutes at 60% maximal heart rate and Wingate 30-s anaerobic test were utilized as prolonged and shortened exercise, 
respectively. Connors Continuous Performance, Corsi Block, Simon, and Timewall tests were applied to establish cognitive workload between 
the first and last sessions of Psychovigilance Tests.   
RESULTS: Reaction times in “Flanker Test” reduced (p<0.05) after supramaximal exercise where no statistical differences were found 
in 2-back and Simon tests. fNIRS results showed increased oxygenation during Simon test before, and during physical exercise. Reaction times 
increased and number of correct answers decreased following the cognitive workload (p<0.05).  
CONCLUSION: This study shows that the level of physical and cognitive workload differs by the type of physical exercises and cognitive tests. 
Cognitive performance was decreased after prolonged exercise but increased after shortened exercise. 
Key words: Cognitive workload, Physical workload, human factors, fNIRS 
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AMAÇ: Maksimal egzersiz testiyle, en yüksek yağ yakımının gerçekleştiği (Fatmax) nabız ve hız aralıkları tespit edilen kilolu ve zayıf sedanter 
kadınlarda, egzersiz sırasında substrat kullanımının devamlılığını irdelemek amaçlanmıştır.  
MATERYAL-METOD: Çalışmaya, yaşları 23.4±2.9 yıl olan 10 zayıf (BMI 20.3±1.5 kg/m2), yaşları 23.5±2.1 yıl olan 10 kilolu (BMI 29.5±4.4 kg/m2) 
olmak üzere toplam 20 kadın katılmıştır. Fatmax, sabah en az sekiz saat açlıkla, Cosmed T-150 koşu bandında, şiddeti kademeli olarak artan test 
protokolü uygulanarak indirekt kalorimetre (Quark b2) ile belirlenmiştir. Bireylerin kullandıkları oksijen ve ekspire ettikleri CO2 miktarların eş 
zamanlı karşılaştırılmasıyla kullanılan substrat anlık değerlendirilmiş ve solunum havası, nabızları ile yürüme hızları kaydedilmiştir. Kişiler, 
bireysel fatmax’a karşılık gelen nabız aralıklarında, farklı günlerde aç ve en son öğünü izleyen iki saat sonunda (tok) 40 dk yürütülmüştür. Veriler 
tek yönlü ANOVA ile değerlendirilerek ortalama±SE olarak sunulmuştur.  
BULGULAR: Çalışmada hem normal hem de kilolu bireylerin açlık ve tokluk halindeki substrat kullanım oranları yürümenin 2-3. dakikalarından 
sonra birbirleriyle benzerlik göstermiştir. Egzersiz sırasında belirlenen yağ yakım oranının, fatmax değerine göre, anlamlı olarak azaldığı tespit 
edilmiştir (p<0.05). Karbonhidrat kullanımının ise anlamlı olarak artmakta olduğu görülmüştür. (p<0.05) Bu durumda yağ yakımının belirlenen 
aralıkta sabit kalmadığı gözlemlenmiştir.   
SONUÇ: Fatmax ile tespit edilen yağ yakım miktarı gerçekte aynı tempoda devam eden egzersizin bütününü kapsamıyor olabilir. Düşük bir 
metabolik zorlanmaya karşılık gelen bu egzersiz tempolarında bile vücut enerji için yağ kullanmaktan vazgeçip karbonhidratlara yönelmektedir. 
Bu durumda fatmax kavramının sabit yükte yapılan fiziksel aktiviteler için geçerli bir tanım olamayabileceği sonucunda ulaşılmıştır. Yağ 
yakımının süreç içinde neden azaldığı, yüksek seviyede tutulması için alınması gereken önlemlerin neler olabileceği konusunda daha ayrıntılı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, lipid oksidasyonu 
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AIM: The aim of this study is to determine heart rate and walking speed where the maximal fat oxidation occurs and to understand the 
persistance of substrate oxidation in lean and obese women by using maximal exercise test.  
METHODS: Twenty sedantery women participated in this study. Pyhsical characteristics of ten lean subjects were 23.4±2.9 year of age, BMI 
20.3±1.5kg/m2 and of ten overweight subject 23.5±2.1 year of age, BMI 29.5±4.4 kg/m2. Maximal test measurements were applied at 
morning, at least 8 hour hunger for fatmax determination. For the metabolic evaluation, indirect calorimetry was used. Women were 
performed incremental exercise test on the treadmill. Ventilation parameters,heart rates and speeds simultaneously recorded. The 
participants walked both at hunger and postprandial in different days and data were recorded as mentioned. Data were given as mean ± SE. 
One-way ANOVA used to compare mean values of experimetal conditions.  
RESULTS: The responses of both lean and overweight subjects were similar at hunger and postprandial conditions after 2nd – 3rd minutes of 
exercise. Fat oxidation rate which determinated during exercise test was reduced significantly comparing to fatmax (p<0.05). Contrastly, 
carbohydrate oxidation rate was induced significantly (p<0.05). In this case, we found that fat oxidation wasn’t stable among identified range. 
DISCUSSION: Fat oxidation level at “fatmax” may not provide continuance during steady-state exercise bout. Human body may tend towards 
carbohydrate oxidation instead of fat oxidation at low intensity exercises. There is a necessity of specific researches about reduction of fat 
oxidation during steady state exercise. 
Keywords: Exercise, lipid oxidation 
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AMAÇ: Aynı şahısların el beceri hızlarının iki farklı yöntem ile ölçülmesi bilgisayara uyarlanmış Annett testi sonuçları ile klasik Annett test 
sonuçlarının istatiksel olarak karşılaştırılarak aralarındaki korelasyonunun saptanmasıdır.   
GEREÇ-YÖNTEM: Yaş ortalaması 19.17± 1.36 olan toplam 76 üniversite öğrencisi, 35 erkek (44, 05%), 41 kadın (53,% 94) gönüllü olarak 
çalışmaya katıldı. El tercihi Edinburgh Inventory Oldfield yöntemi ve Geschwind puanlamasına göre saptandı. El beceri hızı performans süresi 
klasik ve bilgisayara uyarlanmış iki farklı yöntemle birer hafta aralarla ölçüldü. Aynı şahıslara bir hafta ara ile iki farklı yöntem uygulanarak ardı 
ardına yapılan test sonuçları arasında korelasyon olup olmadığı istatiksel olarak araştırıldı.  
İstatistikler: Veriler SPSS 17 istatistik yazılım paketi kullanılarak analiz edildi, 0.05'in altında p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi 
BULGULAR: Sağ ellerini tercih edenler 65 (% 85,5) ti. Bunların 28 Erkek (% 43, 1), 37 kadın (% 56, 9) ve 11 (% 14,5) denek 7 erkek (% 6) sol elini 
edildi 4 kadın ( % 4). Sağ el tercihi, sol el tercihine göre daha yüksek bulundu. El beceri hızı performans süresinin cinsiyet farkı ile ilişkili olmadığı 
saptandı. İki farklı yöntemle elde edilen bulgular cinsiyet ayrımı yapılmadan karşılaştırıldığında sağ el tercihlilerin, sağ ellerinin El beceri hızı 
performans süresinin sol elden daha kısa olduğu görüldü (p <0,001, p <0,001). Her iki yöntemde de Sol el tercihlilerde durum bunun tam tersi 
nitelikteydi P<0, 05, P<0,056. Bu iki yöntemin istatiksel korelasyon derecesi % 72 olarak saptandı (p<0,001).  
SONUÇ: Bu iki yöntemin istatistiksel olarak korelasyon derecesi % 72 olarak bulundu. Bu bulgu bilgisayara uyarlanmış dijital Annett test 
yönteminin, el becerisi hızı performansı yeteneğinin saptanmasında güvenilir bir yöntem olduğu yorumunu getirdi (p <0,001). Ayrıca daha kolay 
uygulanabilir, daha duyarlı ve daha güvenilir olması, sonuçları bilgisayar çıktısı olarak bir rapor şeklinde vermesi, verileri depo eden belleğe 
sahip olması nedeni ile bilgisayara uyarlanmış testin gelecekte araştırıcılar tarafından tercih edileceğini düşündürdü. Örneğin nöromusküler 
hastalıkların takibinin yanı sıra düşük maliyetli, kolay kullanımlı bilgisayar tabanlı el beceri hızı performans testi ile beynin işlevsel 
lateralizasyonun veya el tercihininin belirlenmesinde objektif ölçeklerin tanımlaması için yol açacağını düşünüyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayara uyarlanmış Annett testi, peg testi hareketli kabul edilen El beceri hızı performansı süresi, El beceri ölçümü, dijital 
el becerisi oranı performans testi 
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AIM: To examine a new computer adopted Annett peg moving test for detecting hand skill rate performance time (HSRPT) by testing and re-
resting two different methods of same subjects for comparing and discussing the correlation of new computer adopted test.  
MATERIAL-METHOD: A total of 76 university students (mean ages were 19, 17 ± 1, 36 years) were voluntarily participant in this survey 
consisting of 35 male (44, 05 %), 41 female (53, 94%). The handedness was assessed by Edinburgh Inventory Oldfield test with Geschwind 
Scores. HSRPT was determined by two different methods with classic and computer adopted digital Annett peg moving tests within one week 
interval. The correlation of the survey was examined using a test and re-test method for the same subjects.   
STATISTICS: Data were analyzed using SPSS 17 statistical software package, p values below 0.05 were considered to be statistically significant 
RESULTS: 65 (85, 5%) subjects were right handed 28 M (43, 1%), 37 F (56, 9%) and 11 (14.5%) subjects were left handed 7 M (6%), 4 F (4%). 
Right handedness was found higher than left handedness. HSRPT was not associated with gender difference. Without gender difference the 
right handed subjects HSRPT’s for their right hands were found shorter than the left hands when compared in two different methods (P<0,001, 
P<0,001). The results were contrivers for left handed subjects in two different methods P<0, 05,P<0,056. Statistical correlation degree of these 
two methods result was found 72, 2% (p<0,001)  
CONCLUSIONS: Statistical correlation degree of these two methods result was found % 72, 2 (p<0,001) which means computer adopted digital 
Annett test method could be accepted as a reliable method for estimating hand skill rate performance ability. We believe that future studies 
evaluating hand skill rate performance ability time will lead to define objective scales for follow up in some neuromuscular diseases as well as 
determination of functional laterality or hand preference by a low cost, easy-to-use computer based HSRPT test.  
Key words: Computer adopted Annett peg moving test, Hand skill rate performance time, Hand skill measurement, digital hand skill rate 
performance test 
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AMAÇ: CP’nin antitümör etkinliği dozu ile doğru orantılıdır. Bununla birlikte, yüksek dozlarda yaygın sitotoksisitelere neden olur. Selenyum (Se) 
yapısına katıldığı glutatyon peroksidaz gibi selenoproteinler vasıtasıyla potansiyel besinsel bir antioksidan olarak biyolojik etkiler 
göstermektedir. Bu nedenle CP nedenli hepatotoksisitede Se’un olası koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Toplam 42 adet erkek Spraque-Dawley sıçan 6 gruba (n=7)ayrıldı (kontrol, 150 mg/kg CP, 0.5 ve 1 mg/kg Se, CP+0.5 ve CP+1 mg/kg Se 
grupları). Se’un karaciğer toksisitesinde koruyucu etkisini belirlemek için serum alanin transaminaz (ALT), aspartat transaminaz (AST), alkalen 
fosfataz (ALP) ve laktat dehidrogenaz (LDH) seviyeleri belirlendi. Ayrıca karaciğer dokusu histolojik olarak da incelendi.  
BULGULAR: CP uygulanan grupta serum ALT (%145), AST (%226), ALP (%88), ve LDH (%73) düzeyleri arttı. CP ile birlikte Se uygulanan gruplarda 
ALT, AST, ALP ve LDH düzeyleri azaldı (p<0.05). Histolojik incelemelerde de CP+Se gruplarında karaciğer doku hasarı önemli düzeyde azaldı. 
SONUÇ: Sonuçlarımız Se’un antioksidan etkilerinin olduğu ve CP nedenli oksidatif hasarı gidermede yararlı olabileceğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Siklofosfamid, oksidatif stres, hepatotoksisite, selenyum, antioksidan, sıçan 
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OBJECTIVES: The antitumoral efficieny of CP is directly proportional to its administrated dose. However, high doses have a tendency to result in 
generalized cytotoxicity. Selenium (Se) is a potent nutritional antioxidant that carries out biological effects by its incorporation into 
selenoproteins, such as glutathione peroxidase. Therefore we aimed to investigate the possible protective effect of Se on CP-induced 
hepatotoxicity. 
METHODS: A total of 42 male Spraque-Dawley rats were divided into 6 groups (n=7) (control, 150 mg/kg CP, 0.5 or 1 mg/kg Se and CP+0.5 and 
CP+1 mg/kg Se groups). In order to determine the protective effects of Se on liver toxicity, the levels of serum alanine transaminase (ALT), 
aspartate transaminase (AST), alkaline phosphatase (ALP) and lactate dehydrogenase (LDH) were determined. Also, the liver tissues were 
analysed histologically.  
RESULTS: Serum ALT (%145), AST (%226), ALP (%88), and LDH (%73) levels increased in CP administrated rats. In groups where CP and Se were 
given together ALT, AST, ALP, and LDH levels decreased (p<0.05). Histological analysis of liver tissue showed that tissue damage was 
significantly lower in CP+Se groups.   
CONCLUSION: Our results show that Se has antioxidant effects and that it may be useful to eliminate CP related oxidative damage. 
Key words: Cyclophosphamide, oxidative stress, hepatotoxicity, selenium, antioxidant, rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Adacık hücre transplantasyonu, tip 1 diyabet hastalığında kullanılan alternatif bir tedavidir. Transplantasyon öncesi adacık 
hücrelerinin sayılarının, canlılıklarının ve fonksiyonelliklerinin iyi olması, tedavinin başarısını arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; donör ve 
izolasyon kriterlerinin, adacık hücre izolasyonunun verimliliğini etkileyip etkilemediğini belirlemek ve bu kriterlerin hücre canlılığı ve 
fonksiyonelliği ile ilişkisini değerlendirmektir.   
YÖNTEMLER: 2013-2015 yılları arasında 32 donörden (20 erkek ve 12 kadın) pankreasların kuyruk kısmının adacık hücre izolasyonu 
merkezimizde çalışıldı. Adacık hücre izolasyonu, Ricordi ve arkadaşlarının izolasyon metodu modifiye edilerek yapıldı. İzolasyon sonrası 
verimlilik, IEQ (adacık eşdeğer sayısı)/sindirilen gram pankreas oranı ile belirlendi. Yaptığımız izolasyonlarda bu oran yaklaşık 4000’dir. 4000 ve 
üzeri olan izolasyonlar verimli, 4000 ve altı olan izolasyonlar düşük verimli olarak kabul edildi. p<0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Verimli ve düşük verimli izolasyonlar, donörün yaşı, cinsiyeti, BMI (vücut kütle indeksi), CIT (soğuk iskemi zamanı), kullanılan 
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pankreas ağırlığı, canlılık ve SI (stimülasyon indeksi) gibi kriterler ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Anlamlı bir fark saptanamadı (p>0.05). 
Donör yaşının 24. ve 48. saatlerdeki, BMI’ın ise sadece 48. saatteki canlılık ile negatif anlamlı ilişkisi saptandı (p<0.05). CIT’ın 24. ve 48. saatlerde 
elde edilen SI ile donör yaşının ise sadece 48. saatte ölçülen SI ile anlamlı ve negatif şekilde ilişkili olduğu saptandı (p<0.05).  
SONUÇ: İzolasyon sonuçlarımıza göre, verimli ve düşük verimli izolasyonlardan elde edilen adacık hücrelerinin canlılıklarının ve 
fonksiyonelliklerinin benzer olduğu belirlenmiştir. Donör kriterlerinin hücre canlılığı ile ilişkisi saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Pankreas, Adacık, İzolasyon 
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AIM: Islet cell transplantation is an alternative treatment method for type I diabetes. Sufficient number and the quality of islet cells increase 
the success of islet cell transplantation. In this study, it is analyzed whether if donor and isolation criteria have an impact on the efficiency of 
the islet cell isolation and to assess the cell viability and functionality.  
METHODS: Between 2013-2015, 32 donors (20 male and 12 female) pancreas tail sections were studied in our center. Islet cell isolation was 
performed by modifying the isolation method of Ricordi. Success of the isolation was determined by IEQ (islet equivalent number)/gram of 
digested pancreas rate. Average rate is about 4000. Isolations by 4000 and over were regarded as efficient, below 4000 was regarded as 
inefficient. p<0.05 was considered statistically significant.  
RESULTS: Isolations were evaluated with criteria such as; donor age, sex, BMI (body mass index), CIT (cold ischemia time), used pancreas 
weight, viability and SI (stimulation index). When evaluate all those criteria totally for efficiency, no significant difference detected (p>0.05). A 
significant negatively relationship was found between viability and donor age at 24th and 48th hours, and also again a significant negatively 
relationship was found between viability and BMI on 24th hour of culture of isolated islet cell (p<0.05). A negative relationship between CIT 
and SI, obtained on 24th and 48th hours, and donor age and SI measured only on 48.hour (p<0.05).  
CONCLUSIONS: As a result, the viability and functionality rates of isolated islet cells are similar according to mentioned efficiency criteria. A 
relationship between the donor criteria and cell viability was determined. 
Key words: Pancreas, Islet, Isolation 
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GİRİŞ-AMAÇ: Diyabet araştırmalarında, adacık hücre ve endokrin beta hücre fizyolojisinin anlaşılması bu alanda kritik bir öneme sahiptir. Bu iki 
özel hücre tipi ile detaylı araştırmalar yapabilmek için öncelikle bu hücrelerin saf bir şekilde elde edilebilmesi gerekmektedir. Mürinler (sıçan ve 
fare) bir çok diğer klinik araştırmada olduğu gibi, diyabet araştırmalarında da model organizmalar olarak kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla mürin 
adacık ve pankreatik beta hücreleri için pratik bir hücre izolasyon metodunun geliştirilmesi, bu çalışmalarda öncelikli bir deneysel aşama olarak 
ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, sıçan adacık ve pankreatik beta hücreleri için standart olarak uygulanan izolasyon tekniklerine göre daha 
kolay uygulanabilir bir izolasyon tekniğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.  
YÖNTEMLER: Adacık hücre izolasyonu, öncelikle pankreasın ekzokrin dokusunun kollejenaz enzimi kullanılarak sindirimi ve ileri düzey 
saflaştırma için gradient santrifüj yöntemine dayanmaktadır. Beta hücre saflaştırmasında ise akım sitometri cihazında floresan aktivasyonlu 
hücre ayrım tekniği uygulanmıştır.  
BULGULAR: Uygulanan bu teknikte manyetik boncuklarla bağlanma tekniğiyle hücre ayrımında gerekli olan beta hücreleri için herhangi bir 
spesifik antikor kullanımına gereksinim yoktur. Hücrelerin metebolik aktivite yoğunluğu ve hücre boyut farklılıkları ayırım parametreleri olarak 
kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, bu parametrelere göre akım sitometride hücre ayrımında, daha önceki referans çalışmalarda tanımlanan 
herhangi bir cihaz kullanım modifikasyonu yapılmadan beta hücre ayırımı gerçekleştirilmiştir.  
SONUÇ: Elde edilen bulgulara göre, aşamalı bir şekilde bu izolasyon ve saflaştırma teknikleri kullanılarak, canlılık ve fonksiyonalite oranı yüksek 
pankreatik beta hücrelerini sayısal açıdan verimli düzeyde elde etmek mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: adacık, beta hücre, izolasyon, saflaştırma 
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AIM: In diabetes researches, understanding the physiology of the Islet of Langerhans and the endocrine beta cells in those islet cells is one of 
the fundamental issues in this area. In order to study on these two special cell types, they need to be isolated purely to have further 
investigations. Murine (rats and mice) are basic organism models for diabetes studies as they are for many other types of clinical studies. 
Therefore, development of practical and useful cell isolation techniques for murine islet and beta cells has a prior importance. In this study, we 
aim to develop an easy applicable rat islet cell isolation and pancreatic beta cell purification method.   
METHOD: The islet cell isolation method is based on the collagenase digestion of the exocrine tissue of the pancreas and the gradient 
centrifugation for further purification basically. In the beta cell purification, flow cytometer is used and fluorescence activated cell sorting 
technique is applied.   
RESULT: In this technique, there is no need to use any cell specific antibody that used in standart cell isolation tecnique with magnetic beads 
for beta cells. Their metabolic activity intensity and cell size difference are used as a distinction parameters. Additionaly, in this study there is 
no need to modify the flow cytometry device for purification of the beta cells as defined in other reference studies.  
CONCLUSION: As a result, by using these isolation and the purification techniques sequentially, it is possible to have viable and functionally 
active islet and beta cells in high numbers. 
Key words: islet,beta cell,isolation,purification 
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GİRİŞ-AMAÇ: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türü olup, kesin tedavisi bulunmamaktadır. Prostat kanserinin gelişiminde ileri 
yaş, beslenme, androjenler ve genetik faktörler önem arz etmektedir. DNA yapısındaki mutasyonların yanı sıra, ileri yaşla doğru orantılı olarak 
artan gen hipermetilasyonunun prostat kanseri patogenezindeki önemi bilinmektedir. Çalışmamızda DU-145 prostat kanser hücrelerine, DNA 
metiltransferaz (DNMT) inhibitörü olduğu bilinen azasitidin ve epigenetik düzenleyici olarak düşünülen melatonin verilerek prostat kanser 
hücre proliferasyonuna olası etkileri araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda, DU-145 prostat kanser hücreleri kültüre edildikten sonra, her grupta 6 örnek olacak şekilde; kontrol, taşıyıcı, 
azasitidin, melatonin ve azasitidin+melatonin grubu olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Her örnek besiyerine 400000 adet DU-145 kanser hücresi 
eklendi. Çalışma gruplarına 1 mmol/L melatonin ve 3 micromol/L azasitidin eklendi. Taşıyıcı grubuna ise melatonini çözmek için kullanılan 
Dimethyl sulfoxide (DMSO) çözeltisi eklendi.  
BULGULAR: Prostat kanser hücrelerinin ajanlara maruziyetinden 24 saat sonra invert mikroskopta yapılan hücre sayımında, azasitidin 
grubundaki hücrelerin kontrol grubuna; melatonin ve azasitidin+melatonin grubundaki hücrelerin de taşıyıcı grubuna oranla istatistiksel olarak 
anlamlı derecede proliferasyonlarının azaldığı tespit edildi.   
SONUÇLAR: Bir DNMT inhibitörü olan azasitidin, kanser hücresi çoğalmasını azaltıcı etki etmektedir. Aynı şekilde melatonin de prostat kanser 
hücre çoğalmasını azaltmıştır. Ancak asıl önemli olan; azasitidin ve melatonin’in birlikte verilmesinin, melatonin ve azasitidin gruplarına oranla 
anlamlı bir üstünlüğü çıkmamasıdır. Bu durum bize melatoninin de bir DNMT inhibitörü olarak rol aldığını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Azasitidin, Melatonin, DNA Metiltransferaz 
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AIM: Prostate cancer is the most common type of cancer in men, and there is no definitive treatment. Older age, nutrition, androgens and 
genetic factors are important in the development of prostate cancer. As well as the mutations in DNA structure, importance of gene 
hypermethylation which increases proportionally with age is known in the pathogenesis prostate cancer. In our study, by administration of 
azacytidine which is known to be a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor and melatonin which is considered as an epigenetic regulator, to 
the DU-145 prostate cancer cells, effects on proliferation of prostate cancer cells was investigated.  
METHODS: In our study, after culture of DU-145 prostate cancer cells, it was divided into five groups as control, vehicle, azacytidine, melatonin 
and azacytidine+melatonin groups; with six samples in each group. 400000 units of DU-145 cancer cells were added to each sample medium 
to. 1 mmol/L melatonin and 3 micromol/L azacytidine was added to study groups. Dimethyl sulfoxide (DMSO), was used as solvent for 
melatonin, was added to the vehicle group.  
RESULTS: In cell count under a invert microscope made 24 hours after exposure of prostate cancer cells to the agents, statistically significant 
decrease were found to be in proliferation of cells in the azacytidine group compared to control group; cells in melatonin and 
azacytidine+melatonin groups compared to the vehicle group.  
CONCLUSION: Azacytidine as a DNMT inhibitor acts by reducing cancer cell proliferation. Likewise melatonin reduced the proliferation of 
prostate cancer cells. But the main point; implementation of azacytidine and melatonin together have revealed no significant superiority to 
separate administration. This situation suggests that melatonin may play a role as a DNMT inhibitor. 
Keywords: Azacytidine, Melatonin, DNA Methyltransferase 
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AMAÇ: Bu çalışmada, Oksimetazolin hidroklorit tedavisi uygulanıp Rinitis medikamentoza (RM) modeli oluşturulan sıçanlarda antioksidan ajan 
olan erdostein (ED) uygulamasından sonra otofaji gen ekspresyon düzeyleri değerlendirildi.  
YÖNTEMLER: Mustafa Kemal Üniversitesi yerel etik kurulundan onay alındıktan sonra çalışma için Kontrol grubu (Grup 1), Rinitis 
Medikamentoza (RM) grubu (Grup 2), Rinitis Medikamentoza + Erdostein (RM+ED) grubu (Grup 3) olmak üzere üç grup oluşturuldu. İkinci ve 
üçüncü gruba sekiz hafta boyunca günde üç kez olmak üzere burun boşluklarına % 0.05’lik oksimetazolin sprey iki defa uygulandı. Sıçanlarda 
RM oluşturulduktan sonra RM (Grup 2) grubu sakrifiye edildi. RM+ED grubuna 10 mg/kg ED süspansiyonu 7 gün boyunca uygulandı. Daha sonra 
tüm grupların hipokampüs dokuları alınarak otofaji gen ekspresyon seviyelerine bakıldı.  
BULGULAR: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; RM grubunda sol hipokampüste Atg5, Atg7 ve Atg10 gen ekspresyon düzeylerinin (sırasıyla 
p=0.01, p>0.05, p=0.01) azaldığı görüldü. Ayrıca erdostein tedavisi otofaji genlerinin mRNA ekspresyonlarını iyileştirmiştir. RM grubunda sağ 
hipokampüste Atg5 ve Atg10 gen ekspresyonlarının düzeylerinin (sırasıyla p>0.05, p<0.05) azaldığı saptandı. BECN1 ve ULK gen 
ekspresyonlarının ikisinin de RM grubunda sol hipokampüste azalmış olduğu saptandı. Erdostein tedavisi bu genlerin ekspresyonunu (sırasıyla 
p=0.03, p=0.03) iyileştirmiştir. Ayrıca sağ hipokampüste erdostein uygulaması ULK gen ekspresyonunu da (p=0.01) iyileştirmiştir.  
SONUÇLAR: RM rat modelinde erdostein uygulamasından sonra otofaji gen ekspresyon düzeyinde değişiklikler görülmüştür. Ayrıca bu çalışma 
RM rat modelinde otofaji gen ekspresyon düzeyini değerlendiren literatürdeki ilk çalışmadır. 
Anahtar Kelimeler: Rinitis medikamentoza, otofaji genleri, Hipokampüs, Erdostein, Oksimetazolin 
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AIM: In our study, rats were subjected to Oxymetazoline hydrochloride treatment and Rhinitis medicamentosa (RM) was formed and then 
autophagy gene expression levels were determined after the application of an antioxidant agent erdosteine (ED).  
METHODS: After obtaining approval from The Mustafa Kemal University local ethics committee, rats were divided into three groups; Group 1 
was the control group. Group 2 (RM) and group 3 (RM+ED) rats received two spray puffs of 0.05% oxymetazoline into the nasal cavities three 
times daily for eight weeks. After determination of RM in the rats, the RM group was killed. The ED+RM group received 10 mg/kg of an ED 
suspension. At the end of seven days, these rats were also killed. All groups’ hippocampus tissues were obtained for the measurement of 
autophagy gene expressions.  
RESULTS: In rhinitis medicamentosa group Atg5, Atg7 and Atg10 gene expressions in the left hippocampus were reduced as compared to 
control group (p=0.01, p>0.05, p=0.01, respectively). Also, erdosteine treatments were restored mRNA expression of autophagy genes. In right 
hippocampus of rhinitis medicamentosa group, Atg5 and Atg10 gene expressions was found to be down-regulated as compared to control 
group (p>0.05, p<0.05, respectively). Both BECN1 and ULK genes expression were found to be reduced in left hippocampus of rhinitis 
medicamentosa group. Erdosteine applications was restored the expression of these genes (p=0.03, p=0.03, respectively). Additionally, in right 
hippocampus, Erdosteine application was restored the expression of ULK gene (p=0.01).  
CONCLUSIONS: This is the first report that evaluated the expression autophagy genes in RM rat models and the changes observed after 
erdosteine applications. 
Key words: Rhinitis medicamentosa, Autophagy genes, Hippocampus, Erdosteine, Oxymetazoline 
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GİRİŞ-AMAÇ: Paraquat (PQ) tarımda yaygın biçimde kullanılan etkili bir herbisittir. Ancak PQ-zehirlenmesi insanlarda yaygın akciğer hasarına 
sebep olabilmektedir. Deksametason (Deksa), PQ intoksikasyonu tedavisinde kullanımı hızla gelişen uzun etkili bir sentetik glikokortikoiddir. Bu 
çalışmanın amacı, Deksa’nın total kan volümü (TBV) ve paraquat’ın indüklediği akciğer hasarındaki akciğer histopatolojisi üzerine antiapoptotic 
ve antianjiogenic etkilerinin, indirekt-immunohistokimyasal metodla, sıçan modelinde araştırılmasıdır.   
YÖNTEMLER: 20 adet erişkin erkek Spraque Dawley sıçan (240-270g); 1)Kontrol, 2)Deksa:100mg/kg/ip, 3)PQ:25mg/kg/ip, 4)PQ+Deksa 
gruplarına ayrıldı. TBV, deney süresince kaydedildi. Akciğer örnekleri 10% formalin solüsyonunda fikse edildi. Rutin parafin doku takip 
prosedürü uygulandı ve kesitler, anti-eNOS, anti-iNOS, anti-VEGF, anti-Bcl-2 ve anti-Caspase-3 primer antikorları ile immünohistokimyasal 
inceleme için hazırlandı. İmmünoreaktivite skorlaması; hafif, orta, güçlü ve çok güçlü olarak gerçekleştirildi ve sonuçlar ANOVA istatistiksel test 
analizi kullanılarak karşılaştırıldı.   
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BULGULAR: TBV’ün, PQ grubunda 10. ve 20. dakika değerleri karşılaştırıldığında farkın anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu (p<0.05). Kontrol 
grubunda Bcl-2/iNOS/eNOS/VEGF/Caspase-3 immunoreaktifleri sırasıyla güçlü/güçlü/orta/orta/hafif olarak gözlemlendi. PQ grubunda artmış 
immünoreaktivite değerleri görülürken, PQ+Deksa grubunda azalan immünoreaktivite değerleri ile kontrol grubuna yakın sonuçlar elde edildi 
(p<0.05).  
SONUÇLAR: TBV üzerine Deksa’nın azaltıcı ve PQ’ın arttırıcı etkisi doku seviyesindeki akut değişiklerle ilişkili olabilir. Bu değişikliklerin ise doku 
örnekleri üzerinde immünohistokimyasal parametrelerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Akut PQ zehirlenmesi olan sıçanların akciğer 
hücrelerinde endoplazmik retikulum stresi-otofaji ve anjiogenez aktifleşmektedir. Deksa; apoptozis ve anjiogenezisi azaltarak akciğer 
dokusundaki akut PQ hasarının tedavisinde rol oynayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Deksametason, total kan volümü, paraquat, immnohistokimya, iNOS, eNOS, bcl-2, cas-3, VEGF, sıçan 
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AIM: Paraquat (PQ) is effective herbicide which is widely used in agriculture. Unfortunately PQ-poisoning caused lung injury in humans. 
Dexamethasone (Dexa), a long-acting synthetic glucocorticoid, is thriving used in treatment of PQ intoxication. The aim of this study was to 
investigate anti-apoptotic and anti-angiogenic effects of Dexa on total blood volume (TBV) and lung histopathology of paraquat-induced lung 
injury in rat model using indirect-immunohistochemical method.   
METHODS: Twenty adult male Spraque Dawley rats (240–270g) were divided as: 1) Control, 2) Dexa: 100mg/kg/ip, 3) PQ: 25mg/kg/ip  
4) PQ+Dexa groups. TBV was recorded during the experimental period. Lung samples were fixed in 10% formalin solution. Routine paraffin 
tissue procedure was performed and sections were prepared for immunohistochemical examination for anti-eNOS, anti-iNOS, anti-VEGF, anti-
Bcl-2 and anti-Caspase-3 primary antibodies. Immunoreactivities were scored as mild, moderate, strong and very strong and results were 
evaluated comparatively using ANOVA statistical test.   
RESULTS: TBV was increased when compared the values of 10th and 20th min in the PQ group (p<0.05). In the control group, immunoreactivies 
of Bcl-2/iNOS/eNOS/VEGF/Caspase-3 were observed as strong/strong/moderate/moderate/mild, respectively. While increase 
immunoreactivities were seen in PQ group, decrease immunoreactivities were observed in PQ+Dexa group as closer in the control group 
(p<0.05).   
CONCLUSIONS: Decreasing effect of Dexa and increasing effect of PQ on TBV were found to be related to acute changes in the tissue level. It 
was thought that this situation was related to immunohistochemical parameters on tissue samples. The endoplasmic reticulum stress-
autophagy and angiogenis were activated in the pulmonary cell of acute PQ poisoning rats. Dexa could be play a role in treatment on acute PQ 
injury in lung, decreasing apoptosis and angiogenesis. 
Key words: Dexamethasone, total blood volume, paraquat, immnohistochemistry, iNOS, eNOS, bcl-2, cas-3, VEGF, rat 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Prostat bezi, erkeklerde mesanenin altında bulunan bir bezdir. Benign prostat hiperplazisi (BPH), prostatit ve prostat 
karsinoması (CA) prostat hastalıkları arasında yer almaktadır (1). Bu çalışmanın amacı; PBH, prostatit ve prostat CA hastalarından alınan serum 
örneklerinde oksidatif stres parametrelerinin değerlendirilmesidir.   
YÖNTEM: Çalışma kapsamında yaşları 55-70 arasında olan ve prostat hastalıkları dışında herhangi bir rahatsızlığı veya madde bağımlılığı 
olmayan 40 hasta BPH (14), prostatit (15) ve prostat CA (11) gruplarına ayrıldı. Hastalardan alınan serum örneklerinde total antioksidan 
kapasite (TAC), total oksidan durum (TOS), lipid peroksidasyonu (MDA), total glutatyon düzeyi ve katalaz enzim aktivitesi belirlendi.   
BULGULAR: Serum TAC düzeyinin BPH grubunda en yüksek, prostat CA grubunda en düşük olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05); serum TOS düzeyinin BPH grubunda en düşük, prostat CA grubunda en yüksek olduğu ve gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05); serum MDA düzeyinin BPH grubunda en düşük, prostat CA grubunda en yüksek olduğu ve 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05); serum total glutatyon düzeyinin BPH grubunda en yüksek prostat CA 
grubunda en düşük olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05); serum katalaz enzim aktivitesinin BPH 
grubunda en yüksek prostat CA grubunda en düşük olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu tespit edildi 
(p<0.05). 
SONUÇ: Sonuç olarak; BPH ile karşılaştırıldığında, prostatit ve özellikle prostat CA’nın vücutta oksidan düzeyini yükselttiği, antioksidan 
savunmayı zayıflattığı görülmüştür. Bu vakalarda; TAC düzeyinin düşmesi, TOS ve MDA düzeyinin artması, glutatyon düzeyinin düşmesi ve 
katalaz enzim aktivitesinin azalması bu durumu desteklemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Benign Prostat Hiperplazisi, Prostatit, Prostat Karsinoması, Oksidatif Stres 
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Introduction/Purpose: Prostate is a gland located under the bladder in men. Benign prostate hyperplasia (BPH), prostatitis and carcinoma of 
prostate (CA) are ranked among prostate diseases (1). The aim of this study is to evaluate oxidative stress parameters of serum samples taken 
from patients with BPH, prostatitis and CA.  
Method: In the study, 40 patients, with no other diseases except for prostate disease and no drug addiction, whose ages ranged from 55-70 
were divided into BPH(14), prostatitis (15) and CA (11) groups. Total antioxidant capacity (TAC), total oxidant state (TOS), lipid peroxidation 
(MDA), total glutathione level and catalase enzyme activity were identified from the serum samples.  
Findings: It was found that serum TAC level is the highest in BPH group and lowest in CA group and there is statistically significant difference 
between groups (p<0.05); serum TOS level is the lowest in BPH group and the highest in CA group and there is statistically significant difference 
between groups (p<0.05); serum MDA level is is the lowest in BPH group and the highest in CA group and there is statistically significant 
difference between groups (p<0.05); serum total glutathione level level is is the highest in BPH group and the lowest in CA group and there is 
statistically significant difference between groups (p<0.05); serum catalase enzyme activity is is the highest in BPH group and the lowest in CA 
group and there is statistically significant difference between groups (p<0.05).  
Result: As a result, it was seen that prostatitis and particularly CA increase oxidant level in the body and undermine antioxidant defense when 
it is compared to BPH. In these patients, decrease of TAC, glutathione level, catalase enzyme activity and increase of TOS and MDA level 
support that. 
Key words: Benign prostate hyperplasia, Prostatitis, Carcinoma of Prostate, Oxidative Stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Flavonoidler insan diyetinde oldukça geniş bir yer tutan ve çeşitli bitkilerde bulunan doğal bileşiklerdir. Epidemiyolojik 
çalışmalarda, flavonoid içeren besinlerin tüketimi ile bazı kanser tiplerinin görülme oranının azadığı bazı çalışmalarda rapor edilmiştir.Bazı 
flavonoidlerin hücre kültürlerinde çeşitli kanser tiplerinde sitotoksik etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı lösemi hücre 
kültürlerinde apijenin, luteolin ve bizim elde ettiğimiz metilli bir flavonoid formu olan 6-hydroxyluteolin 6,7,3',4'-tetramethyl ether (sinensetin) 
bileşiklerinin lösemi tedavisinde kullanılan bir ilaç olan imatinib mesylate ile combine uygulandığında apoptotik etklierini araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: K562 hücreleri apigenin, luteolin, sinensetin ve antikanser bir ilaç olan imatinib mesilat ile muamele edilmiştir. Flavonoidlerin 
K562 üzerindeki hücre proliferasyonu üzerindeki etkileri MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphentyltetrazolium bromide) testi ile 
değerlendirilmiştir. Apigenin ve luteolinin, hücrelerin %50sini öldürdüğü konsantrasyon (IC50) hesaplanmıştır. Apoptoz üzerindeki etkileri 
Anneksin V-FITCH proteini ile akım sitometride değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: Apigenin, luteolin ve sinensetin 25- 200 µM arasında, imatinib 5-50 µM arasında 72 saat çalışılmıştır. Sonuçlar aynı inkübasyon 
periyodunda anlamlı sitotoksik aktivite göstermiştir; apigenin IC50: 140 µM, luteolin IC50:100 µM, imatinib IC50:5 µM. Sinensetinin sitotoksik 
etkisi ise >200 µM olarak apigenin ve luteolinden düşük olarak tespit edilmiştir. Apigenin, luteolin ve 6-hydroxyluteolin 6,7,3',4'-tetramethyl 
ether ve imatinibin apoptotik etkileri sırasıyla % 50.21, %48.17,% 58.95, %0,17 olarak bulunmuştur.  
SONUÇ: Sonuç olarak bu flavonoidlerin imatinib ile kombinasyonu, apoptotik mekanizma yoluyla K562 hücreleri üzerindeki etkiyi arttırabilir. 
Sonuçlarımız kronik myeloid lösemiden korunmada bu flavonların kemoterapötik ajan olarak kullanılabileceğinin göz önünde 
bulundurulabileceğini desteklemektedir.  
Bu çalışma İ.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (Proje No: 51936). 
Anahtar Kelimeler: Apigenin, K562, Luteolin, Sinensetin 
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AIM: Flavonoids are naturally occuring in plant foods,fruits and vegetables. Previous studies have been reported the association between 
dietary flavonoid intake and reduced cancer risk. Some flavonoids show great potential as cancer chemopreventive agents in cell culture 
studies.The present study was designed to evaluate possible chemopreventive effects of apigenin, luteolin and the recently synthesized N-
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desmethyl sinensetin (6-hydroxyluteolin 6,7,3',4'-tetramethyl ether) and its combination with imatinib on human chronic myeloid leukemia 
cells.   
METHODS: K562 cells were treated with apigenin, luteolin, sinensetin and imatinib mesylate (anticancer drug). Effect of flavonoids on K562 cell 
proliferation was detected by MTT (3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphentyltetrazolium bromide) assay. The concentrations of the apigenin 
and luteolin at which 50% of the cell die (IC50) were calculated. Apoptosis was measured by annexin V-FITCH accompanied by flow cytometry. 
RESULTS: Concentrations of apigenin, luteolin and sinensetin ranging from 25 to 200 µM and imatinib 5 to 50 µM for 72 h was studied. The 
results indicated significant cytotoxic activities with apigenin IC50:140 µM, luteolin IC50: 100 µM, imatinib IC50:5 µM for the same incubation 
period, against K562 leukemia cells. The cytotoxic potency of sinensetin at >200 µM concentration was lower than those of apigenin and 
luteolin. Apoptotic effect apigenin, luteolin and 6-hydroxyluteolin 6,7,3',4'-tetramethyl ether and imatinib % 50.21, %48.17,% 58.95, %0,17 
were found respectively.  
CONCLUSIONS: Finally, the combination of these flavonoids and imatinib mesylate were able to enhance cytotoxic effect on K562 cells via 
apoptotic mechanisms. Our results suggest that the flavones could be considered as chemotherapeutic agents which may help to prevent 
human chronic myeloid leukemia.  
This Project was sopported by Istanbul University Research Fund (Project number: 51936). 
Key words: Apigenin, K562, Luteolin, Sinensetin 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bazı çevresel faktörlerin ve oksidatif stresin etkisiyle DNA’da farklı düzeyde hasarlar meydana gelmektedir. Birçok hastalıkların 
etiyolojisinde yer alan DNA hasarı günümüzde genotoksik ve sitotoksik ajanların tespitinde, çevresel toksikoloji araştırmalarında, kanser 
araştırmaları ve infertilite çalışmalarında kullanılmaktadır. Spermatozoonların genetik yapısında bozulma ile infertilite arasında kuvvetli bir ilişki 
vardır.Bizim çalışmamızın amacı, nikotin ve nikotin metabolitlerine sigara içen kişilerin spermasında rastlanması ve spermatozoon DNA’sında 
hasara neden olması nedeniyle sigaranın fertilizasyona olan etkisini”Comet Assay” tek hücre jel elektroforez tekniği ile incelemektir.   
YÖNTEMLER: İnfertilite merkezine başvuran sigara içen ve içmeyen erkeklerden ve fertil olan sigara içen ve içmeyen erkeklerden (dört grup) 
seminal plazma örnekleri alındı. Toplam 52 semen örneği ile çalışıldı. DNA hasarı, ‘’Comet Assay’’ tekniği kullanılarak görüntülendi. DNA 
hasarına maruz kalmış sperm hücrelerinde apoptoz, Anneksin V-PI boyama yöntemi kullanılarak akım sitometri analizleriyle incelendi.  
BULGULAR: ‘’Comet Assay’’ analizine göre, kırığı olmayan ve en çok kırığa sahip sperm DNA ortalamaları saptandı. Bu parametrelerin dört grup 
arasındaki karşılaştırmaları, Kruskal-Wallis H testi ile yapıldı. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre gruplar arasında çok ileri düzeyde anlamlı fark 

bulundu (p0.001). Sigara içiminin sperm üzerindeki fiziksel ve morfolojik etkilerine bakıldı. Anneksin V ve PI ile boyanmış sperm hücreleri ile 

yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre gruplar arasında çok ileri düzeyde anlamlı fark bulundu (p0.001).   
SONUÇ: ‘’Comet Assay” analizi ile hem infertil hemde sigara kullanan grubun semen örneklerinde sperm DNA hasarı çok fazla olarak 
bulunmuştur.Sperm kaynaklı sorunların daha net anlaşılması için, DNA hasarının ‘’Comet Assay’’tekniği ile görüntülenmesi, infertil çiftlerin 
klinik tedavi gelişimine kolaylık ve katkı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: comet assay, DNA hasarı, apoptoz 
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AIM: There is a strong association between the deterioration in genetic structure of spermatozoa and infertility. The aim of our study was to 
investigate the effect of smoking on fertility using the "Comet Assay" technique, because nicotine and nicotine metabolites are found in sperm 
of smokers and they cause damage to spermatozoa DNA.  
METHODS: Seminal plasma samples were obtained from infertile smoking and nonsmoking men who were admitted to our infertility center, 
and from fertile men, also who smoked and were nonsmokers (four groups).In total 52 semen samples were studied. DNA damage was 
visualized using the “Comet Assay” technique. Apoptosis in sperm cells that were exposed to DNA damage was investigated using flow 
cytometric analysis with Annexin-V-PI staining.  
RESULTS: "Comet Assay" analysis was used to determine averages of DNA with no fracture and with the greatest number of fractured 
fragments Comparison of these parameters among the four groups was performed using the Kruskal-Wallis H test. A highly significant 

difference was found between the groups according to the results of the statistical analysis (p0.001). A highly significant difference was found 

among the groups according to the results of the statistical analysis carried out with sperm cells stained with Annexin V and PI (p0.001). 
CONCLUSION: DNA damage was more common in the semen samples of both infertile and smoker groups as detected by the “Comet Assay”. In 
order to understand the sperm-originated problems more clearly, visualization of DNA damage with the "Comet Assay" could facilitate and 
contribute to the development of clinical treatment of couples with infertility. 
Key words: comet assay, DNA damage, apoptosis 
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GİRİŞ-AMAÇ: Nikotin, kan dolaşımıyla vücuda yayılan, dokularda reaktif oksijen ve nitrik oksit (NO) artışına neden olan oksidan bir maddedir. 
Yaban mersini ise, içeriğinde bulunan ellagik asit, biyoflovanoidler ve antosiyanidinlerden dolayı güçlü antioksidan özelliğe sahip ve serbest 
radikallerin yıkıcı etkilerini bloke edebilen bir meyvedir. Bu çalışmanın amacı; sıçan akciğer dokusunda nikotinle oluşturulan oksidatif stres 
üzerine yaban mersininin etkisini araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: 27 adet Spraque – Dawley cinsi erkek sıçan 4 gruba ayrıldı: Kontrol (K) (n=6), nikotin (N) (n=7), yaban mersini (Y) (n=7) ve nikotin + 
yaban mersini (N+Y)(n=7). Nikotin 2,5 mg/kg/gün dozunda çözdürülerek subkutan enjeksiyonla 30 gün boyunca günde 1 defa uygulandı. Yaban 
mersini ise 100 mg/kg/gün dozunda gavaj yöntemiyle 30 gün boyunca günde 1 defa uygulandı. Deney sonunda sıçanların akciğer dokusu 
örneklerinde NO ve malondialdehit (MDA) düzeyleri spektrofotometrik yöntemle ölçüldü.  
BULGULAR: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, nikotin uygulanan grupta hem NO hem de MDA konsantrasyonları anlamlı düzeyde yüksek 
bulundu (p<0.05, her ikisi için). Nikotin grubu ile karşılaştırıldığında yaban mersini verilen ratlarda NO (p<0.01) ve MDA (p<0.05) düzeyleri 
istatistiksel olarak anlamlı oranda düşüktü. Bununla birlikte, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında nikotin + yaban mersini grubunda ölçülen NO 
ve MDA değerleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı değildi.  
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, sıçanlarda 100 mg/kg/gün dozunda oral yolla uygulanan yaban mersini ekstraktının akciğer dokusunda 
nikotinin yol açtığı oksidatif stresi azaltabileceğini göstermektedir. 
 
Akciğer dokusunda ölçülen NO ve MDA aktivitesi 

 
Gruplar 

   

Parametreler 
Kontrol 
(n=6) 

Nikotin 
(n=7) 

Bilberry 
(n=7) 

Nikotin + Bilberry 
(n=7) 

NO 9,34±2,69 12,64±1,12a 9,85±2,69c 10,64±2,30 

MDA 4,21±0,29 5,23±0,77a 4,07±0,96b 4,22±0,95 

a: p ˂ 0,05 kontrol grubu ile karşılaştırıldığında b: p ˂ 0,05 nikotin grubu ile karşılaştırıldığında c: p ˂ 0,01 nikotin grubu ile karşılaştırıldığında 
Anahtar Kelimeler: Bilberry, malondialdehit, nikotin, nitrik oksit, oksidatif stres  
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INTRODUCTION: Nicotine is a oxidant substance emitted in to the body through the bloodstream causing on increase in reactive oxiygen 
species and nitric oxid. Bilberry contains ellagic acid, bioflavonoids, antosiyonidin and have strong antioxidant properties and block the 
destructive effects of free radicals.The aim of this study was to investigate effects of bilberry on oxidative stress created with nicotine in lung 
tissue.  
MATERİAL and METHOD: 27 rats devided into 4 groups. Control (C), nicotine (N), bilberry (B) and bilberry + nicotine ( N+B ). Nicotine was 
applied 2.5 mg/kg/day at a dose subcutaneously for 30 days once a day. Bilberry was applied 100 mg/kg/day at a dose by gavage once a day. 
The end of experiment were measured nitric oxide and malondialdehyde level spectrophotometrically in lung tissue homogenates.  
RESULTS: NO and MDA levels were significantly higher in they nicotine group compared with control group (p<0.05). NO (p<0.01) and MDA 
(p<0.005) levels were significantly lower in the bilberry group compared with nicotine group. NO and MDA levels were not statistically 
significant N+B group compared with control group.  
CONCLUSION: The results of this study show that orally administered bilberry extract in 100mg/kg/day dose ın rats may decrease oxidatıve 
stress formed by nicotine in lung tissue. 
Key words: Bilberry, malondialdehyde, nicotine, nitric oxide, oxidative stress  
 
NO and MDA activity measured in lung tissue 

 
Groups 

   

Parameters 
Kontrol 
(n=6) 

Nikotin 
(n=7) 

Bilberry 
(n=7) 

Nikotin + Bilberry 
(n=7) 

NO 9,34±2,69 12,64±1,12a 9,85±2,69c 10,64±2,30 

MDA 4,21±0,29 5,23±0,77a 4,07±0,96b 4,22±0,95 

a: p ˂ 0,05 compared with control group b: p ˂ 0,05 compared with nicotine group c: p ˂ 0,01 compared with nicotine group  
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AMAÇ: Astım; kronik inflamatuvar karakteristikleri gösteren akciğer hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Birçok hastalığın patolojisinde rol 
oynayan renin anjiyotensin sistemi (RAS) elemanları içinde anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) polimorfizmi astım hastalığı için daha geniş 
olarak çalışılmıştır. RAS’nin ACE yolağından farklı etkilerinin ortaya çıkmasına neden olanACE2 enzimi bu sistemin(-)düzenleyicisidir. ACE2 
anjiotensinII’yi (AngII) Ang1-7’ye dönüştürür. ACE2 eksikliği dolaşımda ve dokularda artmış AngII ve azalmış Ang1-7 seviyeleri ile 
ilişkilendirilmiştir. Çeşitli çalışmalar Ang1-7’nin vazodilatatör etkisini göstermiştir. AngII AT1 veAT2 reseptörleri üzerinden farklı sistemik etkilere 
yol açmaktadır. Çalışmamızda astım hastaları ve normal bireylerdeki ACE2, AT2R polimorfizm sıklıkları ve farklılıklarını belirledik. GEREÇ-
YÖNTEM: Çalışmadaki 45 astım ve 27 kontrol olmak üzere iki grup oluşturuldu. Venöz kan örneklerinden klasik yöntem ile elde edilen DNA 
örneklerinden PCR ve enzim kesimi yöntemleriyleACE2, AT2R polimorfizmleri belirlendi. Beklenene göre gözlenen genotip frekanslarının 
anlamlılığı Hardy-Weinberg kuralına göre değerlendirildi. Genotip frekansı analizleri χ2 testi ile yapıldı. Allel frekansları gen sayımı ile belirlendi. 
İlgili genler X kromozomu üzerinde yer aldığı için tüm veriler her bir cinsiyet için ayrı analiz edildi.  
BULGULAR: ACE2 polimorfizmi açısından bayan astım grubunda 19 bireyin GG, 17 bireyin GA, 3 bireyin AA; bayan kontrol grubunda  10 bireyin 
GG, 11 bireyin GA, 0 bireyin AA genotipi taşıdığı; AT2R polimorfizmi açısından bayan astım grubunda 7 bireyin GG, 21 bireyin GA, 11 bireyin AA; 
kontrol grubunda 1 bireyin GG, 15 bireyin GA, 5 bireyin AA genotipi taşıdığı tespit edildi. ACE2 polimorfizmi açısından bay astım grubunda 5 
bireyin G; bay kontrol grubunda 6 bireyin G genotipi taşıdığı; AT2R polimorfizmi açısından bay astım grubunda 5 bireyin G, 1 bireyin A; bay 
kontrol grubunda 3 bireyin G, 3 bireyin A genotipi taşıdığı tespit edildi. ACE2 ve AT2R allel frekansları bayan astımlılarda 55G, 23A, 35G 43A; 
bayan kontrollerde 31G, 11A, 17G, 25A olarak tespit edildi.  
SONUÇLAR: Astım ve kontrol grupları arasında ACE2, AT2Rpolimorfizmlerinin genotipleri, allel frekansları açısından istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmamıştır. İlk kez astım hastalarında ACE2 veAT2R polimorfizm sıklıkları tanımlanmıştır. İlgilenilen polimorfizmlerin RAS’ın genel 
olarak bilinen etkilerinin tersine çalışmasından dolayı, daha geniş populasyonda ve gen ürünlerininde çalışılmasının aynı zamanda ilişkili 
olabilecek klinik verilerin polimorfizm sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinin astım fizyopatolojinin aydınlatılmasına yardımcı olabileceğine 
inanmaktayız. 
Anahtar Kelimeler: ACE2 geni, AT2R geni, astım 
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AIM: Asthma is defined as a lung disease with chronic inflammatory characteristics. Polymorphism of angiotensin converting enzyme (ACE) 
within the elements of renin-angiotensin system (RAS) that play a role in the pathology of many diseases has been studied in a wider variety 
for asthma. ACE2 enzyme that causes adverse effects of ACE pathway in the RAS is a negative regulator of this system. ACE2 converts 
angiotensinII (AngII) to Ang1-7. Deficiency of ACE2 have been associated with increased AngII and decreased Ang1-7 levels in the circulation 
and tissues. Several studies have shown the vasodilator effects of Ang1-7. AngII can lead different systemic effects via AT1 and AT2 receptors. 
In our study we aimed to detect differences of ACE2, AT2R gene polymorphisms in patients with asthma compared to the control group.  
MATERIAL-METHOD: This study was performed on 45 unrelated asthma patients and 27 healthy subjects. DNA samples for each individual 
were isolated from peripheral blood and ACE2 and AT2R polymorphisms were analyzed by PCR and enzymatic digestion methodologies. 
Statistical significance of the observed genotype frequencies was evaluated according to the Hardy-Weinberg rule compared to the expected 
genotype frequencies. Analysis of genotype frequencies were analyzed by χ2 test. Allele frequencies were determined by gene counting. 
Because interested genes are located on X chromosome, all data for each sex were analyzed separately.  
RESULTS: The frequencies for each of the ACE2 genotype were found as 19 GG, 17 GA, 3 AA in the female asthma group; 10 GG, 11 GA, 0 AA in 
the female control group. The frequencies for each of the AT2R genotype were found as 7 GG, 21 GA, 11 AA in the female asthma group; 1 GG, 
15 GA, 5 AA in the female control group. The frequencies for each of theACE2genotype were found as 5 G in the male asthma group, 6 G in the 
male control group. The frequencies for each of the AT2R genotype were found as 5 G, 1 A in the male asthma group, 3 G, 3 A in the male 
control group. The frequencies for each of the ACE2 and AT2R genotypes were found as 25 G, 23 A, 43 A in the female asthma group; 31 G, 11 
A, 25 A in the female control group.  
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DISCUSSION: The distribution of ACE2 and AT2R genotypes and allele frequencies were not significantly different between groups. Frequencies 
of ACE2 and AT2R polymorphisms in patients with asthma are defined for the first time. The study of gene products in the wider population 
parallel with clinical data associated with polymorphism can help to clarify pathophysiology of asthma due to reverse effects of the interest 
polymorphisms. 
Key words: ACE2 gene, AT2R gene, asthma 
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AMAÇ: Astım sistemik özellikleri de olan kronik inflamatuvar akciğer hastalığı olarak bilinmektedir. Renin anjiyotensin sistemi (RAS) içinde yer 
alan birçok proteinin üretimi ile ilgili olarak genetik polimorfizmler farklı popülasyonlarda değişik klinik durumlar ile ilişkilendirilmiştir. 
Çalışmalar anjiyotensinojen (AGT) M235T gene polimorfizminin inflamasyon ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda AGT M235T gene 
polimorfizminin kontrol grubuna göre Türk yetişkin astım hastalarında farklılığını tespit etmeyi amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada 45 astım ve 27 kontrol olmak üzere iki grup oluşturuldu. Venöz kan örneklerinden klasik yöntem ile elde edilen 
DNA örneklerinden PCR ve enzim kesimi yöntemleriyle AGT polimorfizmi belirlendi. Beklenene göre gözlenen genotip frekanslarının anlamlılığı 
Hardy-Weinberg kuralına göre değerlendirildi. Genotip frekansı analizleri χ2 testi ile yapıldı. Allel frekansları gen sayımı ile belirlendi. 
BULGULAR: AGT polimorfizmi açısından; astım grubunda 9 bireyin MM, 26 bireyin MT,10 bireyin TT; kontrol grubunda 9 bireyin MM,13 bireyin 
MT,5 bireyin TT genotipi taşıdığı tespit edildi. Astım ve kontrol gruplarında M alel sıklığı 44, 31; T alel sıklığı 46, 13 olarak bulundu. Astım ve 
kontrol grupları arasında AGT polimorfizmi genotipleri, allel frekansları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (χ2 = 1.6; 
df = 2; P = 0.449, χ2 = 0.98; df = 1; P = 0.322). 
SONUÇLAR: Elde ettiğimiz veriler sonucunda çalışmış olduğumuz popülasyonda AGT geni M235T polimorfizminin astım hastalığı ile ilişkisinin 
olmadığını düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra AGT geni için farklı polimorfik odakların astım ile olan ilişkisinin daha önceden bildirilmiş olmasından 
dolayı, gruplara ait astım hastalığı ile ilişkili olan diğer klinik verilerin ilgilenilen polimorfik odak ile ilişkilerinin aydınlatılması gerekliliğine 
inanmaktayız. 
Anahtar Kelimeler: Anjiyotensinojen M235T gene polimorfizmi, astım, Türk populasyonu 
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AIM: Asthma is known as a chronic inflammatory lung disease which has also systemic features. Genetic polymorphisms which are related to 
the production of protein within the renin-angiotensin system (RAS) have been associated with different clinical conditions in different 
populations. Studies have shown that angiotensinogen (AGT) M235T gene polymorphism is associated with inflammation. In our study we 
aimed to detect differences of AGT M235T gene polymorphism in adult Turkish patients with asthma compared to the control group. 
MATERIAL-METHOD: This study was performed on 45 unrelated asthma patients and 27 healthy subjects. DNA samples for each individual 
were isolated from peripheral blood and ACE2 and AT2R polymorphisms were analyzed by PCR and enzymatic digestion methodologies. 
Statistical significance of the observed genotype frequencies was evaluated according to the Hardy-Weinberg rule compared to the expected 
genotype frequencies. Analysis of genotype frequencies were analysed by χ2 test. Allele frequencies were determined by gene counting. 
RESULTS: The frequencies for each of the AGT genotype were found as 9 MM, 26 MT, 10 TT in the asthma group; 9 MM, 13 MT, 5 TT in the 
control group. The distribution of the AGT gene M alleles were found 44 in the asthma group and 31 in the control group; T alleles were found 
46 in the asthma group and 13in the control group. There was no statistically significant difference between the groups for genotype and allele 
frequencies (χ2 = 1.6; df = 2; P = 0.449, χ2 = 0.98; df = 1; P =0.322). 
DISCUSSION: According to our results we assume that there is no relation between AGT M235T polymorphism and asthma. On the other hand 
relationships of asthma with different focuses of AGT gene have been reported previously. Therefore, we believe it is necessary to clarify 
possible relations between asthma associated clinical data and interested polymorphism. 
Key words: Angiotensinogen M235T gene polymorphism, asthma, Turkish population 
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GİRİŞ-AMAÇ: Apelin, APJ reseptörü için ligand olarak tanımlanmış peptit yapılı bir hormondur. Apelin ve APJ’ nin birçok periferal dokuda 
sentezlendiği bilinmekte ve memelilerdeki böbrek dokusunda tespit edilmesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu çalışma ile sıçanlarda 
oluşturulmuş renal iskemi/reperfüzyonda (I/R) apelin-13’ ün koruyucu rolünü belirlemek amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışma Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezinde, 35 erkek Sprague Dawley sıçan kullanılarak yapıldı. Sıçanlar sham 
kontrol (SH), I/R ve apelin-13’ ün 3 farklı konsantrasyonunun uygulandığı 5 gruba ayrıldı (n=7). I/R modelinde sağ böbrek alınarak sol böbreğe 
45 dakika iskemi ve 3 saat reperfüzyon uygulandı. Apelin uygulanan gruplara ise apelin-13 (1, 10 ve 100 µg/kg) intraperitonal olarak uygulandı. 
Reperfüzyon sonunda hayvanlar dekapite edildi. Böbrek dokularından katalaz (CAT), süperoksitdismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) 
ve malondialdehit (MDA) seviyeleri spektrofotometrik olarak belirlendi.  
BULGULAR: Çalışmada, sham grubuna göre I/R grubunda SOD, CAT ve GSH-Px enzim aktivitelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma 
belirlendi (p<0.05). Çalışmada böbrek dokusu MDA seviyesi incelendiğinde; I/R grubunda sham grubuna göre anlamlı bir artış görüldü (p<0.05). 
I/R grubuna göre apelin uygulanan gruplarda ki artış SOD ile CAT için 10 ve 100 µg/kg uygulanan gruplarda, GSH-Px için 100 µg/kg uygulanan 
grupda anlamlı görüldü (p<0.05). MDA seviyesi ise I/R grubuna göre apelin uygulanan 10 ve 100 µg/kg gruplarda anlamlı olarak azaldı (p<0.05). 
SONUÇ: Çalışmada elde edilen bulgular apelinin oksidatif hasarı azaltıcı etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Daha kapsamlı çalışmalarla apelinin 
bu etkiyi hangi mekanizmalar ile sağladığı araştırılmalıdır.  
TEŞEKKÜR: Bu çalışma Fırat Üniversitesi BAP (FF.13.20) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Apelin, İskemi-reperfüzyon, Oksidatif stres, Sıçan, Böbrek 
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AIM: Apelin is a hormone having peptide structure that is defined as ligand for APJ receptor. Apelin and APJ are known to be synthesised in 
many peripheral tissues and it is concerned since it is found in kidney tissue in mammals. This study aims to determine the protective role of 
the apelin-13 in renal ischemia reperfusion (I/R) that was formed in rats.  
METHODS: The rats were divided into five groups as sham control (SH), I/R and three different concentrations of apelin-13 (1, 10 and 100 
µg/kg) intraperitoneally (n=7) to be applied. In I/R model, the right kidney was taken and the left kidney was applied ischemia for 45 minutes 
and then 3 hour reperfusion. After the reperfusion, the animals were decapitated. The levels of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), 
glutathione peroxidise (GSH-Px) and malondialdehyde (MDA) were determined in kidney tissues spectrophotometrically.  
RESULTS: In the study, enzymatic activities of SOD, CAT and GSH-Px were determined significantly decrease in I/R group with reference to the 
sham group (p<0.05). MDA levels of the kidney tissue significantly increase was seen in I/R group with compare to the sham group (p<0.05). 
The increase in the groups which were given apelin for SOD and CAT, were significantly in 10 and 100 µg/kg applications and for GSH-Px, 100 
µg/kg application, with reference to the I/R groups (p<0.05). The MDA level was significantly decreased in 10 and 100 µg/kg apelin application 
groups with compare to the I/R group (p<0.05).  
CONCLUSIONS: The findings of the study indicate that the apelin reduces the oxidative damage. Additional studies should figure out the 
mechanisms which the apelin enables these effects. 
Key words: Apelin, Ischemia-reperfusion, Oxidative stress, Rat, Kidney 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hücresel şaperonlar, protein sentezi sonrası hücre içinde sentezlenen bu proteinlerin görevlerini yerine getirebilmesi için kritik bir 
öneme sahip üç boyutlu şekillerini almalarını sağlayan biyolojik moleküllerdir. Bu çalışmanın amacı, kimyasal şaperonlardan 
Tauroursodeoksikolik Asit (TUDCA) ve 4-Fenil Bütirik Asitin (4-PBA) biyolojik şaperonların çalışma mekanizmasına benzer bir şekilde sıçan 
pankreas adacık hücre canlılığı üzerindeki etkilerini araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Sıçanlardan izole edilen adacık hücreleri 250-1500μM aralığındaki belli derişimlerde TUDCA ve 4-PBA kimyasalları ile kültüre 
edildi. Sonrasında, adacık hücrelerinin canlılığı floresein diasetat (FDA) ve propidiyum iyodür (PI) boyaları kullanılarak floresan mikroskobu ile 
değerlendirildi.  
BULGULAR: 24. Saat ve 48. saatlerde 1000μM lık derişimdeki TUDCA kimyasalı eklenen hücreler ile 500μM lık derişimdeki 4-PBA kimyasalı 
eklenen hücreler, kontrol grubundaki hücreler ile kıyas edildiğinde canlılık yüzdeleri istatiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulundu (P<0,05). 
SONUÇ: Canlılık oranındaki bu artışın, hücre kültürüne eklenen yukarıda belirtilen derişimlerdeki kimyasal şaperonların, hücrelerdeki 
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endoplazmik retikulum (ER) stresini azaltarak hücre ölüm oranınında düşüşe neden olmasından kaynaklandığı gözlenmiştir. Dünyada, tip 1 
diyabetli hastalara alternatif bir tedavi seçeneği olarak uygulanan adacık hücre naklinde, hücresel düzeyde bu kimyasallar ile yapılacak bir 
terapatik uygulamanın, nakil öncesi dönemde nakledilecek adacık hücrelerinin canlılığında ve uzun vadeli fonksiyonalitesinde iyileştirme 
sağlayabileceği öngörülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Adacık, Endoplazmik Retikulum, Şaperon 
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AIM: Chaperones are biological molecules, which give the proteins their three-dimensional structures in order to perform their duties within 
the cell after the synthesis of those proteins. The purpose of this study is, investigate the effects of Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) and 4-
Phenylbutyric Acid (4-PBA) chemical chaperones on the rat pancreatic islet cell viability.  
METHODS: Islet cells isolated from rats are cultured with in a certain concentration of range from 250 to 1500 μM TUDCA and 4-PBA chemicals. 
Then, the viability of islet cells was assessed by the fluorescence microscopy using fluorescein diacetate (FDA) and propidium iodide (PI) dyes. 
RESULTS: 1000μM concentration of TUDCA and 500μM concentration of 4-PBA chemicals are added to isolated islets, and after 24th and 48th 
hours of cultivation the viability of those cells is evaluated. When we compare the chaperone added group with the control group, chaperon 
added cells were significantly higher percentage of cell viability than the control group in statistical terms (P <0.05).  
CONCLUSIONS: The viability of islet cells is increased due to reduced endoplasmic reticulum (ER) stress by adding mentioned chemical 
chaperones at defined concentrations. In islet cell transplantation, as an alternative treatment for type 1 diabetes, at cell level a therapeutic 
application with those chemical chaperones for isolated islet cells before transplantation might have positive effect on the viability and the 
functionality of those islet cells in the post-transplantation period. 
Key words: Islet, Endoplasmic Reticulum, Chaperone 
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AMAÇ: Obstriktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) uykuda üst solunum yollarının daralması ve sıklıkla arteriyal oksijen saturasyonunda düşüş ile 
karakterizedir. OSAS hastaları arasında hipertansiyon, kalp krizi, akut miyokard infarktüs ve aritmi gibi çeşitli kardiyovasküler hastalıkları içeren 
komplikasyonlar gelişmektedir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE), vazoaktif bir madde olan Anjiyotensin-I (Anj-I)’i Anjiyotensin-II (Anj-II)’ye 
dönüştüren bir peptidazdır. Vasküler tonus ve atherosklerotik plakların oluşumu ACE üretimindeki değişiklikler ile ilişkili olarak bulunmuştur. Bu 
nedenle çeşitli kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde rol oynar. ACE geni kromozom 17q23 üzerinde lokalizedir. Fonksiyonel olarak 2 
polimorfizm (I ve D) ve bağlantılı 3 genotipi (II,ID,DD) tanımlanmıştır. Bireyler arasındaki plazma ACE seviyesindeki farklılık, ACE (I/D) 
polimorfizmi ile ilişkilendirilmektedir. D allelinin varlığı yüksek ACE aktivitesiyle ilişkilendirilmektedir. Çalışmamızda amaç; ACE gen 
polimorfizmleri ve OSAS hastalığı arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir.  
METOD: Çalışmada OSAS (n=27) ve kontrol (n=19) olmak üzere iki grup oluşturuldu. Venöz kan örneklerinden klasik yöntemle DNA elde edildi. 
DNA örneklerinden polimeraz zincir reaksiyonu ile (PCR) yöntemiyle ACE polimorfizmleri belirlendi. Gruplar arasındaki nominal değişkenler Ki-
kare testi ile karşılaştırıldı.   
BULGULAR: ACE polimorfizmi açısından; OSAS grubunda 12 bireyin (%44.4) DD, 12 bireyin (%44.4) ID,3 bireyin (%11.1) II; kontrol grubunda 9 
bireyin (%47.4) DD, 7 bireyin (%36.8) ID, 3 bireyin (%15.8) II genotipi taşıdığı tespit edildi. OSAS ve kontrol gruplarında D alel sıklığı 36 (%66.7), 
25 (%65.8); I alel sıklığı 18 (%33.3), 13 (%34.2) olarak bulundu. OSAS ve kontrol grupları arasında ACE polimorfizmi genotipleri, allel frekansları 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (χ2 = 0.364; df = 2; P = 0.834, χ2 = 0.008; df = 1; P = 0.930)  
SONUÇLAR: ACE polimorfizminin OSAS hastalığının gelişiminde bir risk faktörü olmaktan uzak olduğunu düşünmekteyiz.  
Çalışma Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Obstriktif Uyku Apne Sendromu, ACE, polimorfizm, Türk popülasyonu 
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AIM: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), is characterized by narrowing of the upper airway and it often causes a decrease in arterial 
oxygen saturation during sleep. Variety of complications including cardiovascular disease such as hypertension, heart attack, acute myocardial 
infarction and arrhythmia is developing in some OSAS patients. Angiotensin converting enzyme (ACE) is a peptidase that converts a vasoactive 
substance Angiotensin-I to Angiotensin-II. Vascular tone and formation of atherosclerotic plaques were found to be associated with changes in 
the production of ACE. Therefore it plays a role in the pathogenesis of various cardiovascular diseases. ACE gene is localized on chromosome 
17q23. Functionally, the two polymorphisms (I and D) and related third genotype (II,ID,DD) is defined. Plasma ACE level differences between 
individuals associated with ACE (I/D) polymorphism. The presence of the D allele is associated with high ACE activity. Purpose of our study is to 
determine the association between ACE gene polymorphism and OSAS disease.  
METHODS: The study was enrolled with OSAS (n=27) and healthy (n=19) subjects. DNA was obtained from venous blood samples by 
conventional methods. ACE polymorphisms were determined by the method of polymerase chain reaction (PCR) from DNA. Nominal variables 
between the groups were compared with chi-square test.   
RESULTS: The frequencies for each of the ACE genotype were found as 12 DD,12 ID,3 II in the OSAS group; as 9DD,7ID,3II in the control group. 
The distribution of the ACE gene D alleles were found 36 in the group and 25 in the control group; I alleles were found 18 in the OSAS group 
and 13 in the control group. There was no statistically significant difference between the groups for genotype and allele frequencies 
(χ2=0.364;df=2;P=0.834, χ2=0.008;df=1;P=0.930).  
CONCLUSIONS: We think that ACE polymorphism isn’t a risk factor in the development of OSAS disease.   
The study is supported by Dumlupınar University Scientific Research Project Coordinator. 
Key words: Obstructive sleep apnea syndrome, ACE, polymorphism, Turkish population 
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INTRODUCTION: Chronic renal failure(CRF) is a progressive loss in renal function. Considering the fact that erythrocytes are susceptible to 
oxidative stress induced by toxic materials as well as that studies describing the toxicity of urea are, limited and few studies recorded involving 
evaluation of acetyl choline esterase activities in patients with CRF.  
AIM: This study aims to investigate the AChE activities in RBCs and plasma of patients with chronic renal failure.  
SUBJECTS & METHOD: Forty-four patients who suffer from chronic renal failure were maintained on chronic hemodialysis were investigated in 
Artificial Kidney Unit-Kirkuk hospital to study the changes in acetylcholine esterase(AChE) activity of red cells (RBCs) and plasma. Patients ages 
were ranged between 18-67 years+ 43.63. Twelve healthy subjects of same age group with normal values of renal function test were also 
subjected to the study and considered as a control. Blood samples were collected from all subjected individuals inK2EDTA containers. Red 
blood cells were purified to avoid interference with reticulocyte and leucocytes. AChE activities were measured in RBCs and plasma of all 
subjected individuals by electronic method.  
RESULTS: AChE activities, in both specimens, collected from patients was significantly lower (p<0.05) than that found in the control subjects. 
The values were 0.192+0.45 in plasma and 0.185 + 0.04 in RBCs of patients. While the activities showed higher values in control group 
(0.29+0.14 & 0.27+0.12 respectively).  
CONCLUSION: It was concluded that there was inhibition in AChE activities in RBCs and plasma of CRF-patients which may be due the effect of 
urea. 
Anahtar Kelimeler / Key words: acetylcholine esterase 
 

P017 
Sisplatinin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokusu Üzerindeki Toksik Etkisine Karşı Nar Suyu Özütünün Koruyucu Etkinliği 
Salih Bakır

1
, Ümit Can Yazgan

2
, İbrahim İbiloğlu

3
, Bilal Elbey

4
, Murat Kızıl

5
, Mustafa Kelle

1
 

1
Dicle Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 

2
Zirve Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 

3
Dicle Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 

4
Dicle Üniversitesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 

5
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı, Diyarbakır 

 
AMAÇ: Histopatolojik yaklaşımlar kullanılarak böbrek ve karaciğerdeki Sisplatin kaynaklı toksisiteye karşı taze nar suyunun koruyucu etkisini 
araştırmak amaçlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada, 28 adet sağlıklı erişkin erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Deney hayvanları her bir grupta 7 adet (n=7) olacak 
şekilde rastgele 4 grupa ayrıldı: Grup 1: Kontrol, Grup 2: Nar suyu uygulanan grup (2 cc/kg/gün, 10 gün boyunca, gavaj yoluyla), Grup 3: 
Sisplatin uygulanan grup (8 mg/kg/gün, 5.günde, i.p, tek doz) ve Grup 4: Sisplatin ve nar suyu uygulanan grup (Sisplatin 8 mg/kg/gün, 5.günde, 
i.p, tek doz, Nar suyu 2 cc/kg/gün, 10 gün boyunca, gavaj yoluyla). Çalışmada 10. günün sonunda bütün gruplardaki hayvanlar uygun cerrahi 
prosedürler takip edilerek sakrifiye edildi, sonra karaciğer ve böbrek dokuları alındı. Alınan böbrek ve karaciğer materyallerindeki sisplatin 
toksisitesi ve nar suyunun etkinliği histopatolojik incelemeyle değerlendirildi.  
SONUÇLAR: Nar suyu alan deneklerin böbrek dokusu, sisplatin grubuna göre kıyaslandığında, Sisplatin kaynaklı yapısal değişikliklerin anlamlı 
olarak düzeldiği görüldü. Ama karaciğer dokusunda, her ne kadar 2 denekte sisplatinin neden olduğu toksisite zayıflatılmış olsa da, anlamlı bir 
düzelme gözlenmedi.  
TARTIŞMA: Sonuç olarak, antioksidan etkili nar suyunun sisplatin kaynaklı toksisiteye karşı sıçan böbreğinde koruyucu etkiye sahip olabileceği 
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görülmüş, ancak karaciğerde koruyucu etki gösterilememiştir. Nar suyu, kemoterapi ilaçları alan hastalarda bir diyet takviyesi olarak yararlı 
olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Nar suyu ekstresi, sisplatin toksisitesi, karaciğer, böbrek 
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AIM: The purpose of this study was to perform a histopathological investigation, at the light microscopy level, of the protective effects of fresh 
pomegranate juice in cisplatin-induced liver and kidney damage in rats.  
METHODS: Twenty-eight adult male Wistar albino rats were randomly divided into four groups of seven animals: Group 1: Control, Group 2: 
Treated for 10 consecutive days by gavage with pomegranate juice (2 cc/kg/day); Group 3: Injected intraperitoneally with cisplatin (8 mg/kg 
body weight, single dose) onset of the day 5, and Group 4: Treated by gavage with pomegranate juice 10 days before and after a single 
injection of cisplatin onset of the day 5. After 10 days, the animals were sacrificed and their kidneys and liver tissue samples were removed 
from each animal after experimental procedures. Cisplatin-induced renal and hepatic toxicity and the effect of pomegranate juice were 
evaluated by histopatological examinations.  
RESULTS: In the kidney tissue, pomegranate juice significantly ameliorated cisplatin-induced structural alterations when compared to the 
cisplatin alone group. But in the liver tissue, although pomegranate juice attenuated the cisplatin-induced toxicity only in 2 rats, significant 
improvement was not observed.  
CONCLUSION: In conclusion, these results demonstrate that the antioxidant pomegranate juice might have a protective effect against cisplatin-
induced toxicity in rat kidney, but not in liver. Pomegranate juice could be beneficial as a dietary supplement in patients receiving 
chemotherapy medications. 
Key words: Pomegranate extract, cisplatin toxicity, liver, kidney 
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AMAÇ: Nebivolol antihipertansif etkisinin yanısıra antioksidan ve antienflamatuar etkileride olduğu gösterilen β1 adrenerjik reseptör blokörü 
olan bir ilaçtır. Yapılan çalışmalarda nebivololün çeşitli organ hasarlarında antioksidan etkisinin olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada nebivolol’ün 
akut pankreatitin(AP) zararlı etkilerine karşı olası iyileştirici etkilerini araştırmayı amaçladık.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada sağlıklı erişkin 32 Wistar albino sıçan her grupta 8 adet olacak şekilde (n=8) Grup 1:Kontrol, Grup 2: AP, Grup 3: 
AP+Nebivolol Grup 4: Nebivolol olarak 4 gruba ayrıldı. Grup 3 ve 4’e AP indüksiyonundan önceki 5 gün boyunca sıçanlara oral gavaj yoluyla 5 
mg/kg/gün dozunda nebivolol verildi. Akut pankreatit, sıçanlara intraperitoneal L-arginin verilerek oluşturuldu. AP indüksiyonundan 12 saat 
sonra sıçanlardan kan örneği ve laparatomi ile pankreas ve uzak organ doku örnekleri alındı. Kandaki amilaz, IL-1β,IL-6,TNF-α,total antioksidant 
kapasite ve total oksidatif durum düzeyleri ölçüldü. Pankreas dokusundaki histopatolojik değişiklikler değerlendirildi.  
BULGULAR: AP ve AP+Nebivolol gruplarının ikisinde de akut pankreatitin histopatolojik etkileri ve serum amilaz düzeyleri yüksek düzeyde 
saptandı. Nebivolol grubunda serum TNF- α, IL-1β ve IL-6 düzeylerinin AP grubundakilere göre önemli ölçüde azalmış olduğu saptandı(p=0.04, 
p<0.001, p<0.001;sırasıyla). Serum total antioksidan kapasitesi AP(0.75±0.14) grubu ile kıyaslandığında AP+Nebivolol grubunda(1.22±0.38) 
anlamlı ölçüde yüksekti (p=0.022). Serum TOS seviyesi AP grubuna (1403.3±1052.3) kıyasla AP+Nebivolol grubunda (1121.8±507.5) anlamlı 
olarak düşüktü(p=0.047). Histolopatolojik değişikliklerde bu bulgularımızı destekler nitelikte bulundu.  
SONUÇ: Bu sonuçlar bize nebivololün akut pankreatitte biyokimyasal ve histopatolojik parametreleri iyileştirebileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: nebivolol, akut pankreatit, antioksidan aktivite 
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AIM: Nebivolol is a β1- receptor antagonist anti-hypertensive drug and has been shown to have anti-oxidant and anti-inflammatory effects. We 
aimed to investigate the possible ameliorating effects of Nebivolol against harmful effect of acute pancreatitis (AP).   
METHODS: Twenty-eight adult male Wistar albino rats were randomly divided into four groups of seven animals: Group 1: Control, Group 2: 
AP, Group 3: AP+Nebivolol and Group 4: Nebivolol. Nebivolol was applied to AP+Nebivolol and Nebivolol groups via oral gavage for 5 days at a 
dose of 5 mg/kg/day before induction of AP. Acute pacreatitis was induced by intraperitoneal L-arginin instillation. Twelve hours after 
induction of AP, the animals were sacrified and blood samples, remote organ tissue samples were obtained by laparotomy. Serum amylase, 
TNF-α, IL-1β, IL-6, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) levels were determined. Pancreatic tissues were evaluated for 
histopathological changes.  
RESULTS: Acute pancreatitis were confirmed by high level of amylase and histopathologically in both AP and AP+ Nebivolol groups. Serum 
levels of TNF-α, IL-1β and IL-6 all decreased significantly in Nebivolol group in comparison with AP group (p=0.04, p<0.001, p<0.001; 
respectively). Serum TAS levels was significantly higher in the AP+Nebivolol group (1.22±0.38) compared to AP group (0.75±0.14), (p=0.022). 
Serum TOS levels were significantly lower in the AP+Nebivolol group (1121.8±507.5) (p=0.047) compared to the AP group (1403.3±1052.3). 
Histopathological changes supported our result.   
CONCLUSIONS: These results suggest that Nebivolol may improve the biochemical and histopathological parameters in AP. 
Key words: nebivolol, acute pancreatitis, antioxidant activity 
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GİRİŞ-AMAÇ: Araşidonik asit (AA), hücre membran fosfolipidlerinde bol olarak bulunan çoklu doymamış bir yağ asitidir. Tüm dokularda olduğu 
gibi beyin dokusunda da varlığı gösterilmiştir. Merkezi sinir sisteminde AA’nın fizyolojik ve patofizyolojik süreçlerinde yer aldığı bilinmektedir. 
Daha önceki çalışmalarımızda AA’nın merkezi tromboksan A2’yi (TXA2) aktive ederek pressör etkiye neden olduğunu rapor ettik. Bu 
çalışmamızda ise merkezi enjekte edilmiş AA’nın solunum sistemi üzerine etkisini ve bu etkilerde merkezi siklooksijenaz (COX) ve lipooksijenaz 
(LOX) yolakları üzerinden TXA2, prostaglandin (PG) E ve D’nin aracılığının belirlenmesini amaçladık.   
YÖNTEMLER: Çalışmada 80 tane erkek Spraque Dawley sıçanlar kullanıldı. 0,25,0,5, ve 1µmol dozlarında AA, enjeksiyon yolu ile 
intraserebraventriküler(i.s.v) yolla uygulandı ve solunum sayısı(SS), tidal hacim(TH) ve dakika solunum hacmi(DSH) kayıtları yapıldı. Solunum 
parametreleri devamlı olarak bu transducer’in bağlandığı fizyolojik kayıt sistemi olan MP35 sistemi (BPT300, BIOPAC Systems Inc.) aracılığı ile 
bilgisayar ortamında kaydedildi. AA’nın oluşturduğu solunum etkilerinde COX ve LOX sinyal yolağının aracılığını göstermek için, AA(0,5µmol) 
enjeksiyonundan 5 dakika önce, COX inhibitorü ibuprofen(250µg/5µl) veya TXA2 sentez inhibitorü furegrelate(10µg/5µl) veya LOX inhibitörü 
nordihydroguaiaretic asit(150µg/5µl)(NDGA) veya PGE ve PGD’nin reseptör antagonisti AH6809(10µg/5µl) ön tedavisi yapıldı ve solunum 
parametreleri kaydedildi. Elde edilen değerler 5 ayrı hayvana ait ölçümün ortalama±standart hatası olarak verildi. İstatiksel değerlendirme RM-
ANOVA’yı takiben posthoc Benforoni test ile yapıldı. P < 0,05, istatiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.  
BULGULAR: Merkezi olarak enjekte edilen AA, SS, TH ve DSH’de doza ve zamana bağlı olarak artışa neden oldu. Ibuprofen ve furegrelate ön 
tedavisi AA’nın oluşturduğu solunum etkilerini tamamen bloke ederken NDGA ve AH6809 ön tedavisi kısmi blokaja neden oldu.  
SONUÇ: İntraserebraventriküler olarak uygulanan AA hiperventilasyon oluşturmaktadır. Elde ettiğimiz verilere göre COX ve LOX yolağı, AA’nın 
oluşturduğu solunum etkilerine aracılık etmektedir.  
Bu çalışma TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.(114O093-01.08.2014-01.08.2015) 
Anahtar Kelimeler: Araşidonik asit, intraserebraventriküler, lipooksijenaz, siklooksijenaz, solunum parametreleri, tromboksan A2 
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AIM: Arachidonic acid(AA) is a polyunsaturated fatty acid that is present in the phospholipids of membranes of the body's cells, and is 
abundant in the brain.AA is involved in physiological and pathophysiological processes in the central nervous system.Recently we reported that 
AA leads to a pressor effect by activating brain thromboxane A2(TXA2). The main object of the present study was to determine the effect of 
centrally injected AA on respiratory system and the mediation of central cyclooxygenase(COX) and lipoxygenase(LOX) signaling pathway in 
TXA2, prostaglandin(PG) E and D on AA-induced respiratory effects.   
METHODS: The experiments were performed in eighty male Spraque Dawley rats.AA at doses of 0.25,0.5 and 1µmol were injected 
intracerebroventricularly and respiratory rate(RR),tidal volume(TV) and minute ventilation(MV) were recorded. Respiratory system that 
continuously records physiological parameters of the transducers connected to the MP35 system(BPT300, Biopac Systems Inc.) was recorded in 
the via computer. To show mediation of the central COX and LOX signaling pathway in AA-evoked respiratory effects, pretreatment with COX 
inhibitor ibuprofen (250µg/5µl) or TXA2 synthesis inhibitor furegrelate (10µg/5µl) or LOX inhibitor nordihydroguaiaretic acid 
(150µg/5µl)(NDGA) or PGE and PGD receptor antagonists AH6809 (10µg/5µl) was carried out 5 min before injection with AA (0,5µmol), and the 
respiratory parameters were recorded. Data are given as means±S.E.M. of five measurements.Statistical analysis was performed using two-
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way-RM-ANOVA with posthoc Bonferroni test. P<0.05 was considered significant.   
RESULTS: Centrally injected AA caused dose- and time-dependent increase in RR, TV and MV of rats. Ibuprofen and furegrelate blocked AA-
evoked respiratory effects while pretreatment with NDGA and AH6809 caused partial blockade.  
CONCLUSIONS: Intracerebroventricular administration of AA exerts hyperventilation effects. According to our findings, central COX and LOX 
signaling pathway mediates AA-induced respiratory effects.  
This study was supported by TUBITAK (114O093-01.08.2014-01.08.2015) 
Key words: Arachidonic acid, cyclooxygenase, intracerebroventricular, lipoxygenase, respiratory parameters, thromboxane A2 
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GİRİŞ-AMAÇ: HIF-1α birçok genin transkripsiyonunu aktive ederek, hipoksiye karşı oluşan hücresel ve sistemik cevabın en major 
düzenleyicisidir. Bu çalışma ile hipoksinin fizyolojik ve patalojik anahtar mediyatörü olan HIF-1α’nın farklı hipoksik koşullarda plazma ile beyin 
sapı ve spinal kord dokularındaki düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda her grupta erişkin 7 sıçan olmak üzere 4 deney grubu oluşturuldu. Kontrol grubu; normoksik koşullarda (%21 O2, 
%0.03 CO2) muhafaza edildi, akut aralıklı hipoksi (AAH) grubu; 5 kez 5’ er dakika süreyle % 10’ luk O2 ve % 0.03’ lük CO2 ortamında, kronik 
aralıklı hipoksi grubu (KAH); 10 gün boyunca her gün 10 kez 15’er dakika % 10’ luk O2, kronik sürekli hipoksi grubu (KSH); 10 gün boyunca 
sürekli %10’ luk O2 maruz bırakıldı. Hipoksi uygulamaları sonunda alınan beyin sapı ile spinal kord doku ve plazma örneklerinde HIF-1α 
düzeyleri ELISA yöntemi ile çalışıldı. Gruplararası karşılaştırmalar Oneway Anova testi uygulanarak değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: AAH ve KAH gruplarında gerek plazma gerekse beyin sapı örneklerinde HIF-1α düzeyleri kontrol grubuna göre yükselmişken, KSH 
uygulanan grupta düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Spinal kord doku örneklerinde de beyin sapı ve plazmadakilere paralel değişiklikler varsa 
da fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.  
SONUÇ: Plazma ve beyin sapı ile spinal kord dokularında HIF-1α düzeyleri AAH ve KAH şartlarında yükselmiş, 10 günlük KSH şartlarında ise 
kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Bu durum doku oksijen düzeylerinin bu süre içerisinde düzenlenmiş olduğunu göstermektedir. Başta 
HIF-1α olmak üzere ölçülen ilgili parametreler açısından uygulanan hipoksi modellemelerinin önemli olduğu anlaşılmaktadır.  
Çalışma ERÜ-BAP Birimi TYL-2014-5311 No’lu proje ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Beyin sapı, Hipoksi, HIF-1α, Plazma, Spinal kord 
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AIM: Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) is the master transcriptional activator that regulates gene expression during hypoxia. The aim of 
present study is to determine and compare levels of HIF-1α which is a physiologic and pathologic key mediator of hypoxia in different hypoxic 
conditions in the plasma, brainstem and spinal cord tissues.  
METHODS: In our study, 4 experimental groups were formed including seven adult rats in each group. Control group was conserved in 
normoxic conditons (%21 O2, %0.03 CO2), acute intermittent hypoxia (AIH) group was conserved in mixture of % 10 O2 and % 0.03 CO2 for 5 
minutes (5 times), chronic intermitent hypoxia (CIH) group was conserved in %10 O2 (10 times for 15 minutes each day for 10 days) and 
chronic sustained hypoxia (CSH) group was exposed to %10 O2 for 10 days. HIF-1α levels of tissue and plasma samples taken from brainstem 
and spinal cord after hypoxia applications was performed with ELISA. Comparisons between groups were analyzed by One Way Anova test. 
RESULTS: HIF-1α levels were higher in AIH and CIH groups but it was lower in CSH group both in plasma and brainstem samples compared to 
control group. There are also similar alterations in spinal cord tissue samples but it was not statistically significant.  
CONCLUSIONS: HIF-1α levels increased in AIH and CIH conditions but decreased in CSH conditions in plasma, brainstem and spinal cord tissues. 
This situation indicates that the tissue oxygen levels are arranged within this period. And experimental hypoxic modellings is also important for 
the measurement of this type of parameters, especially HIF-1α.  
This work was supported by Research Fund of the Erciyes University (Proj. No: TYL-2014-5311) 
Key words: Brain stem, Hypoxia, HIF-1α, Plasma, Spinal cord 
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AMAÇ: Literatürde, çok düşük frekanslı elektromanyetik alanın (ÇDF-EMA) sinir ve kalp gibi çeşitli dokular üzerinde zararlı etkileri olduğunu öne 
süren çok sayıda çalışma vardır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, ÇDF-EMA'a kısa süreli maruz kalmanın, uzun süreli maruz kalmaya 
oranla daha büyük bir etkiye sahip olabileceği öne sürülmüştür. Daha önce yapılmış çalışmalara rağmen, ÇDF-EMA maruziyetinin solunum 
sistemi üzerine olası etkileri hakkında literatürde herhangi bir bilgiye rastlamadık. Çalışmamızda, sıçanlarda, kısa süreli 50 Hz ÇDF-EMA 
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maruziyetinin, solunum fonksiyon testleri kullanılarak solunum sistemi üzerine olan olası etkilerinin araştırılması planlanmıştır.   
YÖNTEM: Wistar albino sıçanlar, Helmholtz bobin düzeneği içinde, 50 Hz, 0.3 mT EMA'a maruz bırakıldı ve solunum fonksiyon testlerindeki 
değişiklikler "head-out" pletismografisi tekniği kullanılarak incelendi.   
BULGULAR: Elde ettiğimiz bulgulara göre, uyguladığımız frekans ve yoğunluktaki ÇDF-EMA maruziyeti, solunum hızı, solunum döngüsü süresi, 
inspirasyon ve ekspirasyon süreleri, tidal hacim, dakika hacmi, zirve inspirasyon ve ekspirasyon akımları ile orta-inspiratuar akım 
parametrelerini etkilemedi.  
SONUÇ: Solunum fonksiyonları sinir sistemi, kemoreseptörler, mekanoreseptörler ve solunum kaslarının fonksiyonlarından doğrudan 
etkilenmektedir. Havayolu direncini etkileyen bronşiyal düz kaslar, solunumun dinamik parametrelerini etkiler. Sonuç olarak, uyguladığımız 
frekans ve yoğunluktaki ÇDF-EMA maruziyetin solunum fonksiyonları üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması, bize solunumu kontrol eden 
merkezleri de etkilemediğini gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: elektromanyetik alan, manyetik alan, EMA, solunum sistemi, solunum fonksiyon testi 
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OBJECTIVES: There have been a lot of reported results in the literature suggesting that an extremely low-frequency electromagnetic field (ELF-
EMF) has possible detrimental effects on various tissue like the nerves and heart. Recent research has suggested that short-term exposure to 
ELF-EMF can have a greater effect than long-term exposure. However, there is no information in the literature about the effects of EMF 
exposure on the respiratory system, despite these previous studies. In our study, we aimed to investigate the possible effect of short-term 50 
Hz ELF-EMF exposure on the respiratory system through pulmonary function testing in rats.  
METHODS: Wistar albino rats were exposed to a 50 Hz, 0.3 mT EMF in a Helmholtz coil, and changes in respiratory function tests were 
investigated using the head-out plethysmography technique.  
RESULTS: According to the data we gathered, the EMF frequency and magnetic flux density that we applied did not affect the respiratory rate, 
respiratory cycle duration, inspiration and expiration durations, tidal volume, minute volume, peak inspiratory and expiratory flows, or mid-
inspiratory and expiratory flows.   
CONCLUSIONS: Respiratory functions are directly influenced by the central nervous system, chemoreceptors, mechanoreceptors, and 
respiratory muscles. The bronchial smooth muscles, which affect airway resistance, influence the dynamic parameters of respiration. Since the 
ELF-EMF dose that we applied did not have any effects on respiratory function, we conclude that it does not affect the centers that control 
respiration either. 
Key words: electromagnetic field, magnetic field, EMF, respiratory system, ventilatory system, respiratory function test 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada sıçanlarda paraquat (PQ) ile indüklenen akciğer hasarı varlığında hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) oksidatif 
parametreler üzerine etkileri araştırıldı.  
YÖNTEMLER: Kontrol (K), PQ ve PQ + HBOT grubu olarak toplam 21 Wistar albino erkek sıçanlar rastgele olarak üç gruba ayrıldı. Akciğer hasarı, 
tek doz intraperitoneal PQ (20 mg/kg) enjeksiyonu ile oluşturuldu. PQ tedavisinden 3 gün sonra PQ + HBOT grubuna 5 gün boyunca %100 O2 ile 
2 ATA basınç altında, günde 60 dakikalık tek seans hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Deney işlemlerinden sonra elde edilen akciğer 
dokularında total oksidan seviye (TOS), total antioksidan seviye (TAS) ve oksidatif stres indeksi (OSİ) seviyeleri ölçüldü ve histopatolojik olarak 
hücresel yapılar değerlendirildi.  
BULGULAR: PQ grubundaki sıçanların diğer gruplarla karşılaştırıldığında doku TAS düzeylerinin azaldığı saptandı. PQ grubunun doku TOS 
değerleri, K ve PQ + HBOT gruplarındakinden yüksekti, ancak farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. Buna ek olarak, PQ + 
HBOT grubu ile karşılaştırıldığında PQ grubunda OSİ seviyelerinde bir artış gözlendi. PQ + HBOT grubunda, TAS düzeylerinin arttığı, TOS, OSİ 
düzeylerinin ve histolojik hasar skorunun ise azaldığı tespit edildi.   
SONUÇLAR: Çalışmamızın sonuçlarına göre, oksidatif stres ve azalan antioksidan kapasite, PQ bağlı oluşan akciğer hasarında önemli bir rol 
oynamaktadır. HBOT, OSİ düzeyini azaltır ve TAS aktivitesini anlamlı bir şekilde artırır. Bunun yanında, histopatolojik incelemeler sonucunda 
akciğer ödemini, kanamayı, lökosit infiltrasyonunu ve alveoler septal kalınlaşmayı da azalttığı saptandı. Bu çalışmanın sonuçları, HBOT 
uygulaması, PQ verilerek akciğer hasarı oluşturulan sıçanlarda artan OSI ve azalan TAS aktivitesini düzeltir ve böylece antioksidan etkisi 
sayesinde akciğer hasarına karşı koruyucu etki oluşturabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Paraquat, akciğer hasarı, hiperbarik oksijen tedavisi, oksidan, antioksidan 
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AIM: In this study, the effects of hyperbaric oxygen treatment (HBOT) were evaluated on oxidative parameters in the presence of paraquat 
(PQ)-induced lung injury in rats.  
METHODS: A total of 21 Wistar albino male rats were randomly divided into three groups as control (C), PQ and PQ + HBOT group. Lung injury 
was induced by single dose intraperitoneal injection of PQ (20 mg/kg). Three days after PQ treatment, PQ + HBOT group was administered 
100% O2 at 2.0 ATA for 1 hour per day, for five consecutive days. Total oxidant status (TOS), total antioxidant status (TAS) and oxidative stress 
index (OSI) levels and histopathological cellular structures were evaluated in lung tissues obtained after the experiment procedure in all 
groups.  
RESULTS: Tissue TAS levels of rats in the PQ group decreased when compared with the other groups. Tissue TOS values of the PQ group were 
higher than the C and PQ + HBOT, but the differences were not statistically significant. In addition, an increase was observed in OSI levels in the 
PQ group compared with PQ + HBOT group. It was observed significantly increased TAS levels and decreased TOS, OSI levels and histological 
injury scores in the PQ + HBOT group.  
CONCLUSIONS: Results from the study showed that oxidative stress and reduction of antioxidant capacity play a crucial role in the PQ-induced 
lung injury. HBOT markedly decreased OSI levels, and significantly increased TAS activity. In addition, it reduced lung oedema, haemorrhage, 
leukocyte infiltration and alveolar septal thickening on histopathologic examination. The results of this study suggest that HBOT application 
restored increased OSI and decreased TAS activity in rats with PQ-induced lung injury and thus HBOT may have protective effect against lung 
damage due to antioxidant activity. 
Key words: Paraquat, lung injury, hyperbaric oxygen treatment, oxidant, antioxidant 
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GİRİŞ-AMAÇ: Meslek hastalığı 6331 Sayılı Kanun’da, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kaynaklarda da 
tanımlandığı gibi “Çalışılan işe özgü, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır”. Solunum sisteminin de sürekli ve doğrudan dış 
ortamla temas halinde olması ve çevredeki pek çok etkenin akciğerlere kolaylıkla ulaşabiliyor olması nedeniyle, en sık mesleki hastalıklara 
maruz kalan sistemlerimizden biridir.  
Fabrikada çalışan bakalit işçileri, çalışma koşulları gereği bakalitin buharına direkt maruz kalmakta ve bakalitin kimyasal yapısı nedeniyle 
Solunum Sistemi Hastalıkları riski altındadırlar. Bu noktadan yola çıkılarak Bakalit işçilerinin solunum fonksiyon testlerinin (SFT) yapılması ve 
hemogram değerlerinin incelenmesi, elde edilen verilerin benzer yaş ve sosyoekonomik koşullardaki diğer fabrika çalışanlarının SFT değerleri ve 
hemogramlarıyla karşılaştırılması, tespit edilen ölçüm sonuçları doğrultusunda alınabilecek önlemlerin planlanması amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Çalışmamıza SFT için Ortospor Spor Sakatlıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen Aksen İş Sağlığı ve Güvenliği 
Şirketi’nin hizmet verdiği şirketlerden bakalit işinde çalışan 21 personel ile farklı alanda çalışan 44 personel katılmıştır. Çalışmamıza katılan 
bireylerin, Fizik Muayeneleri ve Kan Biyokimyasını takiben Spirobank Spirometre cihazı (Mir marka) ile SFT yapılmıştır. SFT’lerinde; FVC, FEV1, 
FEV1/FVC, FEF %25-75, PEF ve IC değerine, hemogramlarında Eritrosit, Lökosit, Lökosit Alt grupları, Trombosit, Hb, Hct değerlerine bakılmıştır. 
Çalışmamızın istatistik analizlerinde SPSS 21 Programı kullanılmış, Anova ve independent sample-t testi ile analiz edilmiştir. 
BULGULAR-SONUÇ: Çalışmamıza katılan grupların SFT değerleri karşılaştırıldığında, bakalit işçilerinden elde edilen SFT değerlerinin hem 
restriksiyon, hem de obstriksiyon anlamında kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde düşük olduğu tespit edilmiştir. Hemogramlarına bakıldığında 
bakalit işçilerinde Eritrosit ve Trombosit sayılarının diğer iş kollarında çalışanlarla benzer tabloya sahip olduğu, fakat Lökosit sayısı ve Lenfosit 
yüzdelerinin diğer gruplara nazaran anlamlı derecede fazla (p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Bakalit, Solunum Fonksiyon Testi, Hemogram, Bronkospazm 
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INTRODUCTION AND AIM: As defined in the Law No. 6331, in the international sources such as, the World Health Organization and the 
International Labour Organization, occupational disease is "specific to work activity, a disease resulting from exposure to occupational risks". 
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Respiratory system, constantly and directly in contact with the external environment and due to many factors surrounding the lungs it can be 
easily reached, is one of our most frequently exposed system to occupational diseases.  
Factory workers working with Bakelite, are exposed directly to the steam and the chemical structure of bakelite, are at risk of respiratory 
diseases. Starting from this point, it is aimed that made of Bakelite workers pulmonary function tests and examination of the blood count 
values, other factory workers of similar age and socio-economic conditions of the data is compared with PFT values and hemograms. According 
to the determined measurement results aimed planning of precautions to be taken.  
METHODS: 21 people working in the business and working in different areas of bakelite 44 people, from Ortospor to PFT and which serve as 
the Aksen Occupational Health and Safety Company, participated in the study.  
In the study, after the participiant’s physical examination and blood biochemistry tests, PFT was made in Spirobank Spirometry testing device 
(Mir brand). In SFT and hemograms FVC, FEV1, FEV1 / FVC, FEF 25-75, PEF, the IC value, erythrocytes, leukocytes, leukocyte subsets, platelets, 
hemoglobin, hematocrit values were examined.  
SPSS 21 program was used for statistical analysis of our study. Data were analyzed by ANOVA and independent sample t-test. 
RESULTS AND CONCLUSIONS: Compared PFT values of the participating groups in our study, PFT values of bakelite workers,both restriction and 
Obstruction, was determined as well as significantly lower than in the control group. 
Keywords: Bakelite, Pulmonary Function Tests, Hemogram, Bronchospasm 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Bir nörotransmitter madde olan histamin özellikle H1 reseptörler olmak üzere merkezi histaminerjik reseptörler aracılığı ile 
hemorajik hipotansif şoku geri döndürücü bir etkiye sahiptir. Yakın zamanda yapmış olduğumuz çalışmalarla histaminin bu etkilerine merkezi 
kolinerjik reseptörlerin aracılık ettiğini de gösterdik. Bu çalışmada ise hemorajik şok oluşturulmuş sıçanların posterior hipotalamus (PH) ve 
nükleus traktus solitariuslarından (NTS) ekstrasellüler asetilkolin/kolin salınımı üzerine merkezi olarak uygulanan histaminin etkilerini 
göstermeyi amaçladık.  
YÖNTEMLER: Çalışmada 90 adet erkek Wistar (250-300 gr) ırkı sıçan kullanıldı. Hemorajik şok 10 dakikada 100gr vücut ağırlığı için 1,5ml kan 
alınarak oluşturuldu. Asetilkolin/kolin seviyelerini ölçmek için PH ve NTS’den mikrodiyaliz çalışması yapıldı. İntraserebroventriküler olarak 
histamin 100nmol dozunda enjekte edildi. Diyalizat örneklerindeki asetilkolin/kolin seviyesi elektrokimyasal dedektörlü HPLC sisteminde 
ölçüldü. Elde edilen değerler 5 ayrı hayvana ait ölçümün ortalama±standart hatası olarak verildi. İstatiksel değerlendirme RM-ANOVA’yı takiben 
posthoc Benforoni test ile yapıldı. P < 0,05, istatiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.  
BULGULAR: Hemoraji kan basıncında ciddi ve uzun süreli düşüşe neden olurken, PH ve NTS’de ekstrasellüler asetilkolin seviyesini sırasıyla 
%57/114, kolin seviyesini ise %66/41 artırdı. Merkezi olarak histaminin uygulanması PH ve NTS’de ekstrasellüler asetilkolin seviyesinde sırasıyla 
%88/55, kolin seviyesinde ise %59/76 ilave artış oluşturdu. Histaminerjik H1 reseptör antagonisti klorfeniramin PH ve NTS’de ekstrasellüler 
asetilkolin/kolin seviyelerindeki artışı tamamen bloke ederken, H2 reseptör antagonisti ranitidin ve H3/H4 reseptör antagonisti tioperamid 
hiçbir etki oluşturamadı.  
SONUÇ: Bu sonuçlar, histaminin hemorajik şoku geri döndürücü etkilerini, histaminerjik H1 reseptörleri aracılığı ile PH ve NTS’den ekstrasellüler 
asetilkolin/kolin salınımını aktive ederek oluşturduğunu göstermektedir.  
Bu çalışma Uludağ Üniversitesi tarafından desteklenmiştir (BAP-UAP(V)-2010/08). 
Anahtar Kelimeler: Asetilkolin, Histamin, Kolin, Mikrodiyaliz, Nükleus traktus solitarius, Posterior hipotalamus 
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INTRODUCTION AND AIM: Histamine, acting centrally as a neurotransmitter, evoked reversal of hemorrhagic hypotensive shock effects by 
involving central histaminergic receptors, especially H1 receptors. Recently, we demonstrated that central cholinergic receptors involved 
pressor effect of histamine in hemorrhagic shock. In the current study, we aimed to demonstrate influence of centrally administrated 
histamine on acetylcholine/choline releases from the posterior hypothalamus (PH) and nucleus tractus solitarius (NTS) of hemorrhaged rats. 
METHODS: Ninety male Wistar rats (250-300g) were used throughout the study. Hemorrhage was achieved by withdrawing a total volume of 
1.5ml blood/100g bw in 10min. Microdialysis study was performed in PH and NTS to measure acetylcholine/choline levels. Histamine 
(100nmol) was injected intracerebroventricularly. Dialysate samples were injected to HPLC system with an electrochemical detector. Data are 
given as means ± S.E.M. of five measurements. Statistical analysis was performed using two-way-RM-ANOVA with posthoc Bonferroni test. 
P<0.05 was considered significant.  
RESULTS: Hemorrhage produced a severe decrease in blood pressure and increase in PH and NTS acetylcholine levels 57/114% and choline 
levels 66/41%, respectively. Centrally administration histamine caused the addition increase in PH and NTS acetylcholine levels 88/55% and 
choline levels 59/76%, respectively. H1 receptor antagonist chlorpheniramine completely blocked histamine-evoked PH and NTS 
acetylcholine/choline level increases, whereas H2 receptor blocker ranitidine and H3/H4 receptor antagonist thioperamide had no effect. 
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CONCLUSIONS: It can be concluded that central histamine administered reverses the hemorrhagic shock conditions by activating PH and NTS 
acetylcholine/choline releases, and histaminergic H1 receptors are involved.  
This study was supported by Uludag University (BAP-UAP(V)-2010/08). 
Key words: Acetylcholine, Histamine, Choline, Microdialysis, Nucleus tractus solitarius, Posterior hypothalamus 
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GİRİŞ-AMAÇ: Parkinson hastalığı (PH), substantia nigra (SN)’deki dopaminerjik nöronların dejenerasyonu ile oluşan bir hastalıktır. 
Dokosaheksaenoik asit (DHA) nöronların hücre zarında bulunan nöron fonksiyonları için gerekli olan bir yağ asitidir. Parkinson gibi 
nörodejeneratif hastalıklarda yağ asitlerinin konsantrasyonunda azalma meydana gelmektedir. 1-Methly-4-phenyl-1,2,3,6- tetrahydropyridine 
(MPTP) ile oluşturulan deneysel Parkinson modelinde DHA verilmesinin koruyucu etkisinde hem oksijenaz enzimlerinin rolünü tespit etmek 
amacıyla bu çalışma planlanmıştır.   
YÖNTEMLER: 3 aylık C57BL/6 erkek fareler kontrol (K), DHA uygulanan (D), MPTP ile Parkinson modeli oluşturulan (P) ve DHA+MPTP verilen 
Parkinson modeli (DP) olmak üzere rastgele dört gruba bölünmüştür. DHA 36 mg/kg/gün dozunda mısır özü yağında çözülerek 30 gün boyunca 
tedavi gruplarına gavajla uygulanmıştır. DHA uygulamasının 23. Gününde MPTP toksini P ve DP gruplarına iki saat aralıklarla 4x20 mg/kg 
dozunda olmak üzere intraperitonel olarak verilmiştir. Parkinson oluşturulmasının 7.gününde farelerin motor aktiviteleri değerlendirilmiştir. 
SN’deki hücre ölümleri tirozin hidroksilaz (TH) boyaması ile Bcl-2, Bax, HO-2, Nrf2 proteinlerinin yoğunluğu ise immunohistokimyasal analiz ile 
tespit edilmiştir. HO-1 ve HO-2 protein miktarları western blot ile gösterilmiştir.   
BULGULAR: Lokomotor aktivite göstergesi olan toplam lokomotor aktivite, ambulatuvar hareket ve toplam mesafenin P grubunda azaldığı, aynı 
şekilde bradikinezi şiddetini gösteren çubuk testinde hayvanların geri dönüş sürelerinin uzadığı; DP grubunda ise lokomotor aktivitenin 
düzeldiği ve bu sürenin uzadığı bulunmuştur (p<0,05). SN’de TH pozitif hücre sayısı Parkinson grubunda %75 azalmış, DP grubunda ise bu 
azalmanın %50 olduğu gözlenmiştir (p<0,05). Bcl-2 ekspresyonunun P grubunda azaldığı DP grubunda arttığı görülmüştür. Nrf2 ve Bax 
ekspresyonu P grubunda daha yoğun gözlenirken DP grubunda ekspresyonların azaldığı saptanmıştır. HO-1 ve HO-2 protein miktarlarının P 
grubunda arttığı, DP grubunda ise azaldığı saptanmıştır (p<0,05).   
SONUÇ: MPTP ile oluşturulan deneysel Parkinson modelinde DHA uygulamasının dopaminerjik nöronları apoptoza karşı koruduğu HO-1 ve HO-
2 yolaklarının bu korumada kısmi rolü olduğu gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: dokosahekzaenoik asit, hem oksijenaz, Nuclear factor E2- related factor 2, Parkinson 
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AIM: Parkinson’s disease (PD) is characterized by degeneration of the dopaminergic neurons in substantia nigra (SN). Docosahexaenoic acid 
(DHA) is an essential fatty acid for neural functions that resides within the neural membrane. A decline in fatty acid concentration is observed 
in case of neurodegenerative diseases such as PD. The present study is designed to investigate the role of heme oxygenase enzyme in 
protective effect of DHA administration in experimental Parkinson model elicited by 1-Methly-4-phenyl-1,2,3,6- tetrahydropyridine (MPTP). 
METHODS: Three month old male C57BL/6 mice were randomly divided into 4 groups as: Control (C), DHA-treated (D), MPTP-induced PD (P) 
and DHA-treated PD (DP). DHA was dissolved in corn oil and daily administered with dose of 36 mg∙kg-1∙day-1 by oral gavage to the mice in D 
and DP groups for 30 days. On the 23rd day of DHA administration, neurotoxin MPTP was intraperitoneally injected with dose of 4x20mg∙kg-1 
at 2-hr intervals. Motor activities of mice were evaluated by locomotor cage and rotarod test on 7th day of the utilization of Parkinson model. 
The loss of the cells in SN was detected by immunohistochemical analysis of tyrosine hydroxylase (TH)-immunopositive cells. Intensities of the 
Bcl-2, Bax, HO-2, Nrf-2 proteins were determined by immunohistochemistry, while HO-1 ve HO-2 protein levels were assayed by western blot. 
RESULTS: Number of TH-positive in SN was significantly reduced in P group; whereas, reduction was found 50% in DP group (p<0,05). Bcl-2 
expression was decreased in P group, while it was remarkably increased in DP group. The upregulated expressions of Nrf2 and Bax were 
observed in P group; whereas, their expressions were down-regulated in DP group.   
CONCLUSIONS: The results of present study indicate protective effect of DHA administration on dopaminergic neurons in MPTP-induced 
experimental Parkinson model. Furthermore, the pathways of HO-1 and HO-2 are partly involved in this protective mechanism. 
Key words: Docosahexaenoic acid, Heme oxygenase, Nuclear factor E2- related factor 2, Parkinson 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kronik inme sebebiyle pek çok hasta hayatına hemiparalize bir şekilde devam etmektedir. Bu hastalarda motor restorasyon için 
etkin bir tedavi önerilememektedir. Bu çalışmada, kronik inmeli hastalarda kullanılan beyin-makine-arayüzü (BMA) sistemi, hastanın EEG 
sinyallerinin sınıflandırılarak paralize kola bağlanan bir robot kola aktarılmasıyla çalışmaktadır. Çalışmanın amacı harekete yönelik kortikal 
sinyalleri halen üretebilen bu hastalarda lezyonlu beyin bölgesini BMA sistemi sayesinde “by-pass” ederek çevrim-içi geribildirim sağlayarak, 
yeniden motor öğrenme sürecini aktive etmektir. Hareketin planlanması anında ortaya çıkan EEG sinyalleri de motor öğrenmenin önemli 
işaretleri olarak karşılaştırmalı olarak ölçülmüştür.  
YÖNTEM: 20 hemiparetik kronik inmeli hasta paretik kollarına ve ellerine bağlanan bir ortetik cihaz yardımıyla duyusal geribildirim verilerek 1 
ay boyunca her gün 2 saat rehabilite edilmiştir. Deney grubunda harekete ilişkin mu ritmi desenkronizasyonuna bağlı olarak robot kol hastanın 
kolunu hareket ettirmiştir. Kontrol grubunda ise hastaya tamamen rastlantısal olarak geribildirim verilmiştir. Hareketin planlanmasına eşlik 
eden yavas kortikal potansiyeller ise “el aç/kapa” ödevi eşliginde rehabilitasyon programının başında ve sonunda ölçülmüştür.  
BULGULAR: Mu ritminin gücüne bağlı olarak, koşullu geribildirim alan hasta grubu, rastlantısal geribildirim alan hasta grubundan fizyoterapötik 
Fugl-Meyer ölçeğine göre anlamlı derecede iyileşme göstermiştir (p<0.001). BMA sistemini sürdürülebilir kullanım performası olarak da yine 
deney grubu anlamlı derecede fark göstermiştir. Hareketin planlanmasına ilişkin potansiyellerin genliği ise rehabilitasyon sonrasında santral 
beyin bölgelerinde (Cz) anlamlı derecede düşerek normal genlik seviyelerine döndüğü görülmüştür (p=0.006).  
SONUÇ: Hareketin planlanmasında oluşan yavaş kortikal potansiyellerin motor restorasyon için önemli bir işaret olabileceği ve BMA 
sistemlerinin kronik inmeli hastalarda etkin bir şekilde kullanılabileceği literatürde ilk kez gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İnme, EEG, Beyin makine arayüzü (BMA), nörorehabilitasyon, yavaş kortikal potansiyeller 
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AIM: Chronic stroke victims continue their lives as hemi-paralyzed and an effective treatment could not be applied for motor restoration. In 
this study, an EEG - brain machine interface (BMI) system used in chronic stoke patients. The aim was to bypass the lesioned area and 
providing online proprioceptive feedback by directly moving the paretic hand with the robotic arm that may activate motor re-learning 
processes. Additionally EEG signals related to movement intention was measured and compared as important markers of motor learning. 
METHODS: 20 hemi-paretic patients were rehabilitated 2 hours everyday during one month. Sensory feedback was provided with the orthotic 
device attached to their paretic arm and hand. In the experimental group, the robotic arm was moving the patients paretic arm based on mu 
rhythm desynchronization, and in control group totally random feedback was provided. Pre and post intervention measurements of movement 
intention related potentials were acquired during a “hand open/close” task.  
RESULTS: The experimental group was showing significant recovery in Fugl-Meyer physiotherapy scale (p<0.001) and significantly better BMI 
performance with producing more consecutive feedback in comparison to control group. The amplitude of movement intention related 
potentials was significantly reduced over Cz after the intervention resembling normal range of amplitude (p=0.006).  
CONCLUSIONS: In this study it was shown the first time that cortical potentials emerging during movement intention may be a reliable measure 
for motor restoration and BMI systems can effectively be used in chronic stroke patients. 
Key words: Stroke, EEG, Brain machine interface (BMI), neurorehabilitation, slow cortical potentials 
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GİRİŞ-AMAÇ: Preeklampsi kadınlarda gebelik sırasında proteinüri ve yüksek kan basıncı ile karakterize bir bozukluktur. Düşük dozlarda 
uygulanan bakteriyel lipopolisakkaridin (LPS) beyinde proenflamatuar sitokinlerin ve oksidatif ürünlerin yapımını indüklediği bilinmektedir. 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bu çalışmada gebe sıçanlara N(omega)-nitro-L-arjinin metil ester 
(L-NAME) verilerek oluşturulan preeklampsi koşullarında, kan-beyin bariyeri (KBB) üzerine LPS'nin etkileri araştırıldı.   
YÖNTEMLER: Gebeliğin 10. gününden itibaren 0,5 mg/ml L-NAME, Wistar albino sıçanlarda hipertansiyon ve proteinüri oluşturmak için içme 
suyunda verildi. LPS (0,5 mg/kg) hayvanlara gebeliğin 19. gününde enjekte edildi. Deney esnasında arteryel kan basıncı ve idrarda proteinüri 
ölçüldü. KBB'deki geçirgenlik değişikliklerini göstermek için horseradish peroxidase (HRP) traseri kullanıldı.  
BULGULAR: L-NAME verilen gebe sıçanlarda proteinüri ve arteryel kan basıncının arttığı gösterildi (p<0.01). L-NAME verilen gebe sıçanların 
serebral korteks ve hipokampal kapiller damar endotel hücrelerinde HRP reaksiyon ürünlerinde artış gözlendi ve aynı durum, bu hayvanlara 
uygulanan LPS enjeksiyonu sonrası da tespit edildi.   
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları LPS'nin preeklamptik koşullarda gözlenen KBB hasarını daha da arttırdığını göstermektedir ve bu koşullarda 
KBB'den HRP traser geçişinin de transsellüler yolaktaki artış ile sağlandığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kan-Beyin Bariyeri, Preeklampsi, HRP, L-NAME, LPS, Elektron Mikroskop 
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AIM: Preeclampsia is a disorder which is characterized by proteinuria and high blood pressure in women during pregnancy. It is known that a 
subseptic dose of bacterial lipopolysaccharide (LPS; endotoxin) induces proinflammatory cytokines and oxidative products in brain. In this study 
supported by Istanbul University Research Fund, we investigated the effects of LPS on blood-brain barrier (BBB) integrity in experimental 
preeclampsia induced by N(omega)-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) in pregnant rats.   
METHODS: Beginning on the 10th day of gestation, pregnant rats were given L-NAME, diluted in drinking water at 0.5 mg/mL for 10 days to 
produce arterial hypertension and proteinuria. Animals were pretreated with a single injection of LPS (0.5 mg/kg, i.p.) on 19th day of 
pregnancy. Arterial blood pressure and proteinuria were measured on the day of experiment. To show the functional and morphological 
alterations in BBB integrity, electron microscopic assessment of horseradish peroxidase (HRP) extravasation was performed.   
RESULTS: Varying degrees of proteinuria were seen and arterial blood pressure increased in L-NAME-treated pregnant rats (p<0.01). 
Ultrastructurally, frequent vesicles containing HRP reaction products were observed in the cytoplasm of capillary endothelial cells in the 
cerebral cortex and hippocampus of pregnant rats treated with L-NAME. In these animals, LPS pretreatment caused a further increase in the 
frequency of HRP reaction product containing vesicles.  
CONCLUSIONS: In conclusion, the results of the present study provide evidence that LPS may aggravate the BBB disruption that occurred in 
preeclamptic conditions in rats, through enhancement of the transcellular transport of molecules across BBB. 
Key words: Blood-Brain Barrier, Preeclampsia, HRP, L-NAME, LPS, Electron Microscopy 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY), böbrek fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı ile karakterize bir rahatsızlık olup sonuçları 
bakımından vücuttaki tüm sistemleri olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Çalışma amacımız kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda bilişsel 
fonksiyonlardaki değişmeleri ortaya çıkarmak ve olası mekanizmasını açıklamak.  
MATERYAL-METOD: Çalışma; İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine başvuran, periton diyaliz tedavisi yapılan son evredeki 52 hasta ve 
hastalarla benzer koşullara sahip olan sağlıklı 52 kişiden oluşan kontrol grubu ile yapıldı. Hasta ve kontrol grubunun bilişsel fonksiyon durumları 
Wechsler yetişkin zeka testinin (Wechsler Adults Intelligence Scale) muhakeme alt testi ve Mini-mental durum değerlendirme testi (Mini 
Mental State Examination) ile değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunda bilişsel fonksiyonları bozabilecek başka bir kronik hastalığı olanlar ile 
sigara ve alkol alışkanlığı olanlar çalışmaya dâhil edilmedi.  
BULGULAR: Yapılan zeka testlerinden elde edilen sonuçlara göre hasta ve kontrol gurubu karşılaştırıldığında Wechsler yetişkin zeka testi sonucu 
ve Mini-mental durum değerlendirme test sonuçlarına göre hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak farklı bulundu (p<0.001,p=0.001 
sırasıyla )  
TARTIŞMA VE SONUÇ: Hasta ve kontrol grubunun test sonuçları karşılaştırıldığında son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların bilişsel 
fonksiyonlarında bozulmanın olduğu saptandı. Veriler literatür ışığında değerlendirildi. Saptanan bu değişliklerin fizyolojik mekanizmasını 
açıklamak için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
Bu Çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2015/33 proje numarası ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, Bilişsel fonksiyonlar, Wechsler yetişkinler için zeka testi, Mini-mental durum değerlendirmesi 
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AIM: Chronic kidney diseases (CKD) is a condition characterized by the irreversible loss of kidney function which affects negatively all systems 
in the body. The present study was designed to reveal the changes in cognitive function and explain the possible mechanisms in patients with 
CKD.  
MATERIALS-METHODS: The present study was conducted with 52 peritoneal dialysis patients who admitted to the Inonu University Turgut Ozal 
Medical Center in the end-stage of CKD and a control group consisting of 52 healthy individuals with similar conditions with patients. Cognitive 
status of patients and control group measured by Wechsler Adults Intelligence Scale comprehension subtest, and Mini-Mental State 
Examination. Individuals with other chronic diseases and smoking and alcohol habits which may impair cognitive functions were not included in 
the study.  
RESULTS:  Compared to patients and control groups according to the results obtained from intelligence tests, Wechsler adult intelligence scale 
and Mini-mental state examination test results were statistically different between the patient and control groups (p<0.001, p=0.001 
respectively)  
CONCLUSIONS:Compared to the test results of the patient and control groups revealed that the impaired cognitive function in patients with 
end-stage renal failure. Data was analyzed according to the literature. Further studies are needed to clarify the physiological mechanisms of 
these detected changes.  
This study is supported by Inonu University Scientific Research Projects Unit by project number 2015/33. 
Key words: End-stage renal diseases, Cognitive functions, Wechsler adult intelligence scale, Mini-mental state examination 
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AMAÇ: Parmak vuru testi (PVT) üst ekstremitenin motor davranışı ve bu davranışın kontrolünde merkezi sinir sistemi devresinin etkisini 
değerlendirmek için uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 65 yaş üstü sağlıklı bireylerde PVT verilerinin alışılmışın dışında, farklı bir 
yaklaşımla değerlendirilmesi ile, motor davranış ve devresi ile enerji kullanımı arasındaki ilişki profilinin oluşturulması, böylece bireysel yetenek, 
beceri gelişimi ve nöromüsküler hastalıkların takibinde kullanılabilecek yeni ölçütlerin oluşturması hedeflenmiştir.  
YÖNTEM: Çalışmamıza 65 yaş üstü, sağ el tercihli, sağlıklı, 30 gönüllü (15 kadın, 15 erkek) dahil edilmiştir. PVT için Finger-Tapping Test sistemi 
kullanılmıştır. Gönüllülerden, sağ el işaret parmağını kullanarak ile 10 s süre ile en hızlı biçimde bilgisayarın, önceden tanımlanmış tuşuna 
basması istenmiştir. Verilerin analizinde, vurular arası süreler değerlendirilerek, PVT peformansındaki temporal değişime ait davranış 
denklemleri oluşturulmuştur.   
BULGULAR: Çalışmamızda, PVT performansının temporal değişiminin, 4. dereceden polinom ile daha iyi uyum sağlayan (kadınlarda R2=0.72, 
erkeklerde R2=0.63), non-lineer, polifazik bir davranış sergilediği gözlenmiştir.   
SONUÇ: Çalışmamız, PVT performansında gözlenen polifazik temporal davranışın, daha önce gençlerde gösterildiği gibi, 65 yaş üstü sağlıklı 
bireylerde de motor fonksiyon, nöral kontrol mekanizmaları ve enerji sunumu ile ilişkilendirebileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda 
tanımlanan PVT davranış denklemleri, sağlıklı bireylerin motor beceri ve yeteneklerinin belirlenmesinde olduğu kadar, nöromüsküler 
hastalıkların takibinde de objektif bir ölçüt olarak kullanılabilirliğine işaret etmektedir. Ayrıca, bu değerlendirmelere, daha düşük maliyetli, daha 
kısa sürede, özel bir teknik elemana ihtiyaç duymadan ve sadece bilgisayar tabanlı, non-invaziv bir yöntem ile ulaşılabilecek olması açısından da 
oldukça önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Parmak vuru testi, temporal özellikler, motor performans, 65 yaş üstü 
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OBJECTIVE: Finger-tapping test (FTT) has been used to interpret upper extremity’s motor behavior, and central nervous system circuit’s effect 
in its control. Herein, we aimed to investigate FTT data in healthy individuals over 65 years of age using a novel approach, to constitute the 
relation profile between motor behavior and circuit, and energy consumption, and to establish new tools that could be used in follow-up of 
individual abilities, skill development, and neuromuscular diseases.  
METHODS: We included 30 (15 females, 15 males) healthy, right-handed volunteers over 65 years of age in our study. Finger-Tapping Test 
system was used. The volunteers were asked to tap a predetermined key of keyboard with their right index finger for 10 seconds, with 
maximum speed. The intertap intervals were analyzed, and behavioral equations were established regarding temporal change of FTT 
performance.   
RESULTS: Our study indicated that temporal change in FTT performance displayed a nonlinear, polyphasic behavior, corresponded to a 
polynomial of degree four (females: R2=0.72, males: R2=0.63).   
CONCLUSION: Our study suggest that polyphasic temporal behavior in FTT performance might be associated with motor function, neural 
control mechanism, and energy supply in healthy individuals over 65 years of age, as previously shown in young. Our results indicated that FTT 
behavior equations might be used as objective tools in follow-up of neuromuscular diseases, and to determine motor skills and abilities in 
healthy individuals. Additionally, it is important that those evaluations may be made using a low cost, noninvasive, computer based method in 
a shorter time, without need for a specialized technician. 
Key words: Finger tapping test, temporal characteristics, motor performance, over 65 years of age 
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AMAÇ: Farklı egzersiz modellerinin D-galaktozla oluşturulan Alzheimer modelindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Etik kurul onayı alınan çalışmada Wistar sıçanlara (n=8) ovariektomi veya taklit cerrahiden 15 gün sonra 6 hafta süresince D-galaktoz 
(100 mg/kg) veya Serum fizyolojik intraperitoneal olarak uygulanırken, aerobik/1 saat/gün (AE; yüzme), direnç/8 set/gün (DE; vücut ağırlığının 
%70-100’ü ilave ağırlıklı merdiven tırmanma seti) ve kombine (aerobik+direnç/dönüşümlü olarak) egzersizleri (KE), haftada 3 kez yaptırıldı. 
Kontrol gruplara egzersiz yaptırılmadı. Hipokampal sinir büyüme faktörü (NGF) ve Amiloid prekürsör protein (APP695) mRNA düzeyleri RT-PCR 
ile, kognitif fonksiyonlar obje tanıma testi ile değerlendirildi. Beyin dokusunda malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), lusigenin ve Nitrik oksit 
(NO) ve serumda IGF-I düzeyleri (eliza) ölçüldü.   
SONUÇLAR: Kognitif fonksiyonun iyileştiğini gösteren yeni obje ile geçen zamanın artışı Alzheimer kontrol grupta taklit cerrahi kontrol gruba 
göre azalmışken, tüm egzersiz gruplarında geri arttı (p<0.05-0.01). Alzheimer sedanter grubunda artan MDA düzeyleri tüm Alzheimer egzersiz 
gruplarında belirgin şekilde azaldı (p<0.05). Lusigenin düzeyi Alzheimer kontrol grubunda ve AE gruplarında arttı (p<0.05). Serum IGF-I düzeyi 
tüm egzersiz gruplarında artmışken Alzheimer gruplarında DE ile ek artış gösterdi (p<0.05-0.001). Alzheimer uygulamasıyla artmış olan 
hipokampal NGF mRNA düzeyleri KE uygulamasıyla azalmıştır (p<0.01-0.001). Alzheimer kontrol ve AE grubunda APP mRNA düzeyi taklit cerrahi 
kontrole göre arttı (p<0,05,-0.01). Alzheimer kontrol grupta artan APP düzeyi KE ile azaldı (p<0.05). NO düzeyleri AH gruplarında tüm 
kontrollere (KE dışında)göre yüksekti (p<0.01).Taklit cerrahi egzersiz gruplarının GSH düzeyleri kontrole göre yükselmişken Alzheimer 
oluşturulmasıyla azalmış egzersiz gruplarında geri artmıştır (p<0.05).  
TARTIŞMA: Sonuçlarımız farklı egzersiz modellerinin Alzheimer hastalığında oksidatif stresi azaltarak yararlı etkileri olabileceğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: D-galaktoz, Ovariektomi, Alzheimer, Egzersiz 
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AIM: The aim of the study to investigate the effect of exercise modalities on D-galactose induced Alzheimer model.  
METHODS: The study was approved by Animal Care and Use Committee. D-galactose(100 mg/kg) or saline was administered by 
intraperitoneally to ovariectomised or sham-operated Wistar rats(n=8) and aerobic/1 hour/day (AE; swimming), resistance/8 climbing series 
(RE; climbing with weight 70%-100% of the body mass on vertical ladder) or combined exercises (aerobic+ resistance/alternately) (CE) were 
performed for 3 times a week for 6 weeks. Controls were not exercised. Novel object recognition test was performed. Malondialdehyde(MDA), 
glutathion(GSH), lucigenin, NO levels of brain, circulating IGF-I(Elisa), hippocampal mRNA levels of nerve growth factor (NGF) and Amyloid 
precursor protein(APP)695 (RT-PCR) were measured.   
RESULT: The period which was spent with novel object indicates increase of cognitive function of Alzheimer control group was decreased 
according to sham control, it was increased in all exercised groups (p<0.05-0.01). Increased MDA levels of the Alzheimer control were 
decreased via all exercise (p<0.05). Lucigenin levels were risen in Alzheimer control and AE groups (p<0.05). Serum IGF-I levels were increased 
in exercised groups, while there was an additional increase in Alzheimer RE group (p<0.05-0.01).The increased hippocampal NGF mRNA via 
Alzheimer were declined by CE (p<0.01-0.001). APP mRNA of Alzheimer control were increased compared to sham control and decreased with 
CE (p<0,05).Brain NO levels were increased in all Alzheimer groups compared to sham(p<0.01).GSH levels were risen in exercise groups and 
declined in control Alzheimer group (p<0.05).   
CONCLUSIONS: Exercise modalities may have ameliorative effect in Alzheimer’s disease by reducing oxidative stress. 
Key words: D-galactose, Ovariectomy, Alzheimer, Exercise 
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Selenyum Eksikliğinin Erişkin Sıçanlarda Öğrenme ve Hafıza Üzerine Etkisi 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Selenyum (Se) sağlık üzerine çok sayıda yararlı etkileri ile diyetimizin önemli bir eser elementi olarak kabul edilmiştir. Se, tiroid 
hormon metabolizması ve antioksidan savunma mekanizmalarını içeren çeşitli temel metabolik yolaklar için gerekli glutatyon peroksidaz, 
tiyoredoksin redüktaz, iyodotironin deiyonidaz gibi Se bağımlı enzimlerin ekspresyonu için gereklidir. Bu çalışmada, selenyum eksikliğinin 
bilişsel performans üzerine etkisi araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışma, 2 aylık erişkin erkek Wistar albino sıçanlar ile yapılmıştır (Erciyes Üniversitesi Etik Kurul Onayı -14/010). Sıçanlar; standart 
yem ve çeşme suyu alan grup (K, n=20), Se eksik diyet (Test Diet Limited BCM IPS Ltd) ve çeşme suyu alan grup (SE1 grup, n=16) ve Se eksik 
diyet ve Se eksik su verilen gruba (SE0 grup, n=16) ayrılmıştır. İki aylıktan itibaren sıçanlara 7 hafta süreyle Se eksik diyet verilmiş ve ağırlıkları 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

97 
 

haftalık olarak takip edilmiştir. Morris su tankı testinde grupların platforma olan yüzme mesafesi (cm), platformu bulma süresi ya da kaçış süresi 
(sn), yüzme hızı (cm/sn), platformda kalma süresi (sn) 4 gün değerlendirilmiştir. Hafıza değerlendirmesi için hedef kadranda bulunma süresi (sn) 
5.günde gözlenmiştir. Plazma ve hipokampüs Se değerleri ICP-MS ile ölçülmüştür.  
BULGULAR: Plazma ve hipokampüs Se değerleri; SE0, SE1gruplarında K grubuna göre farklı bulunmuştur. Grupların yüzme hızları arasında 
istatiksel anlamda fark bulunmuştur (p=0.004). SE0 grubunun platforma yüzme mesafesi değerleri K grubu (p=0.01) ve SE1 grubuyla (p=0.001) 
kıyaslandığında 2., 3. ve 4.günlerde performans bozukluğu göstermiştir. SE0 grubun hedef kadranda bulunma süresi diğer gruplardan farklı 
bulunmamıştır.  
SONUÇ: Bu çalışma, yetersiz Se seviyesinin sıçanlarda motor aktiviteyi ve öğrenmeyi önemli derecede zayıflattığını göstermiştir. Hafıza üzerine 
olumsuz etkisi bulunmamıştır. Önceki çalışmalarımıza dayanarak Se eksikliğinin, tiroid metabolizmasında bozukluğa yol açarak ya da 
antioksidan savunmada yetersizlik geliştirmesi ile nöron dejenerasyonuna bağlı kognitif fonksiyonları bozduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hipokampus, Morris Su Testi, Öğrenme ve Bellek, Selenyum eksikliği 
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AIM: Selenium (Se) has been recognized as a vital trace element of our diet with numerous beneficial effects on health. Se is required for the 
expression of Se-dependent enzymes such as glutathione peroxidase, thioredoxin reductase, iodothyronine deiodinases which are essential for 
several known major metabolic pathways, including thyroid hormone metabolism and antioxidant defense systems. In this study, we 
investigated the effect of selenium deficiency on cognitive performance.  
METHODS: The experiments were carried out on 2 months-old adult male Wistar rats and approved by the Institutional Ethical Committee of 
Erciyes University (Erciyes University-14/010). The rats were divided into 3 groups; fed with either standard chow and tap water (C, n=20), Se 
deficient diet and water (SE0 group, n=16) or Se-deficient diet and tap water (SE1 group, n=16) for 7 weeks. Rats were weighted weekly. In 
Morris Water Maze test; the swimming distance to platform (cm), the period of finding the platform or escape latency (sec) and staying on the 
platform (sec), swimming velocity (cm/sec) of groups were evaluated for 4 days. The duration of being in the target quadrant was measured on 
the 5th day for memory evaulation. Se values on plasma and hippocampus were measured with inductively coupled plasma-mass spectrometry 
(ICP-MS).  
RESULTS: Se values on plasma and hippocampus of SE0 and SE1groups were found different comparing to control group. There was a 
statistically significant difference between the swimming speeds of groups (p=0.004). SE0 group rats underperformed for swimming distance to 
platform compared to control (p=0.01) and SE1 (p=0.001) groups in 2.,3 and 4.days. Groups showed no statistically significant difference for 
the duration of being in the target quadrant.  
CONCLUSIONS: This study showed that insufficient Se levels impaired motor function and spatial learning but there were no adverse effects on 
memory functions in rats. Based on our previous studies, we suggest that Se deficiency impairs cognitive functions with neuron degeneration 
by causing thyroid metabolism impairment or insufficient antioxidant defense. 
Key words: Hippocampus, Learning and Memory, Morris Water Maze, Selenium deficiency 
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AMAÇ: Siyatik sinir mekanik hasar modeli oluşturarak, steroid hormonların nörorejeneratif etkisini davranış ve elektrofizyolojik test teknikleri 
ile araştırmak.   
GEREÇ-YÖNTEM: Erkek ve dişi farelerden oluşan deney (n=14) ve kontrol (n=14) grupları oluşturuldu. Farelerin sağ femur kemiğine paralel 2 
cm’lik insizyonla siyatik sinirine ulaşıldı, klemp ile ezme hasarı gerçekleştirildi. Deney grubunda siyatik sinirin bulunduğu doku aralığına 50 mg 
Noretisteron enantat ve 5 mg Estradiol valerat/ml içeren steroid hormon kombinasyonundan 0,5ml bırakıldı. 5 dakika siyatik sinirin steroid 
hormonlara maruz kalması sağlandı. Kontrol grubuna hiç bir uygulama yapılmadı. İnsizyon bölgesi sütürle kapatıldı. Sinirin fonksiyonel 
değerlendirmesi, yürüme analizi, hot-plate ağrı eşiği ve elektromiyografik testlerle gerçekleştirildi.   
BULGULAR: Siyatik fonksiyon indeksi hesaplamasında gruplar arasında önemli fark görülmedi. Hot plate ile ağrı eşiği ölçüldüğünde hasar sonrası 
60.gün deney grubu ağrı eşiği düzeyi, 60.gün kontrol grubundan, önemli seviyede daha düşüktü. Ayrıca 60.gün deney grubundaki dişilerin ağrı 
eşiği düzeyi, aynı grup erkeklerden önemli seviyede daha düşüktü, dişilerin ağrı eşiği düzeyi hasar öncesi düzeyle karşılaştırıldığında istatistiki 
olarak fark bulunmadı. Bileşik kas aksiyon potansiyelleri ölçümlerinde gruplar arasında fark görülmedi. Hasar sonrası 60. gün deney grubunun 
latans değeri, kontrol grubundan düşüktü. Deney grubundaki dişilerin latans değeri, deney grubundaki erkeklerden daha düşüktü, hasar öncesi 
düzeyle karşılaştırıldıklarında aralarında istatistiksel fark yoktu.   
SONUÇ: Steroid dişi cinsiyet hormonlarının periferik sinir rejenerasyon ve restorasyonunda her iki cinsiyet türünde etkili olduğu, dişilerde 
etkisinin ise daha güçlü olduğu saptandı. 
Anahtar Kelimeler: Siyatik sinir hasarı, steroid hormon, rejenerasyon 
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AIM: Researching neuroregenerative effect of steroid hormones with behavioral and electrophysiological testing techniques by forming sciatica 
nerve mechanical injury model.  
MATERIALS-METHODS: Experiment (n=14) and control groups (n=14) composed of male and female mice are formed. Sciatica nerve of mice is 
reached with 2-cm incision parallel to right femur bone and crush injury is carried out with a non-serrated clamp. In experiment group, 0.5 ml 
of steroid hormone combination including 50-mg Noretisteron enantat ve 5-mg Estradiol valerat/ml is released to tissue space including 
sciatica nerve. Sciatica nerve is exposed to steroid hormone for 5 minutes. However, control group is applied nothing. Incisional region is 
closed with suture. Functional evaluation of nerve is made with gait analysis, hot-plate pain threshold and electromyography test.  
RESULTS: Important difference is not observed between groups at sciatica function index calculation. Pain threshold level of 60-day after-injury 
experiment group is fairly lower than 60-day control group, when measured hot plate and pain threshold. Also, pain threshold level of 60-day 
experiment group females is significantly lower than same group males. There isn’t statistical difference when compared to before-injury level. 
In measurements of Compound muscle action potential CMAPs, there is no difference between groups. Latency value of 60-day after-injury 
experiment group is lower than control group. Latency value of experiment group females is lower than same group males. There isn’t 
statistical difference when compared to before-injury level.  
CONCLUSIONS: It is determined that female sex steroids are effective on both sex types at regeneration and restoration of peripheral nerve, 
and much more effective on females. 
Key words: Siyatik sinir hasarı, steroid hormon, rejenerasyon 
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AMAÇ: Strese maruz kalma reaktif oksijen türleri (ROS)’nin artmasıyla ilişkili olabilir ve bu şekilde oluşan yüksek oksidatif stres düzeyleri oksidan 
hasarın birikimine neden olup, çok sayıda nörodejeneratif bozukluklara yol açabilir. Beyin-kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF)’ün çeşitli deneysel 
nörodejeneratif koşullara karşı nöronları koruduğu gösterilmiştir. Son yıllarda, beynin nörotrofik desteğinin ve BDNF ekspresyonunun 
değişmesinin, ayrıca BDNF’nin ROS ile olan etkileşiminin nörodejeneratif hastalıkların temelinde kritik rol alabileceği ile ilgili görüşler ortaya 
atılmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı BDNF’nin strese bağlı oksidan hasara karşı koruyucu etkilerinin olup olmadığını araştırmak yönünde 
şekillenmiştir.  
YÖNTEM: Çalışmada BDNF heterozigot fare modeli kullanılmıştır. Antioksidan süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) enzim aktivitelerinin 
yanı sıra, lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olarak malondialdehit (MDA) konsantrasyonu, akut hareketsizlik stresine maruz kalan BDNF 
heterozigot ve yabanıl tip farelerin beyin homojenatlarında ölçülmüştür.  
BULGULAR: Strese maruziyet, hem BDNF heterozigot hem de yabanıl tipli farelerin beyin korteksinde oksidatif stres belirteçlerinin aktivitesinde 
belirgin bir artışa neden olmuştur.   
SONUÇ: BDNF eksikliği olan farelerin strese bağlı oksidan hasara karşı daha korunmasız ve hassas olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçları, 
beyinde oksidatif stres parametreleri ile BDNF düzeyleri arasında doğrudan bir etkileşim olabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Stres, beyin-kaynaklı nörotrofik faktör, beyin korteksi, reaktif oksijen türleri 
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AIM: Exposure to stress may be related to increased reactive oxygen species (ROS), and thus, high levels of oxidative stress may cause the 
accumulation of oxidative damage and eventually lead to many neurodegenerative disorders. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has 
been shown to protect neurons against a variety of experimental neurodegenerative conditions. Recently, there has been increasing evidence 
that alterations in the brain neurotrophic support and in particular in the BDNF expression and its interaction with ROS may be critical for 
several pathological manifestations of neurodegenerative diseases. Therefore, the purpose of this study was to evaluate if BDNF has protective 
effects against stress-induced oxidative damage.   
METHODS: The BDNF knock-down mouse model was used in this study. The activities of superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) 
antioxidant enzymes as well as the concentration of malondialdehyde (MDA), as an indicator of lipid peroxidation, were measured in brain 
homogenates of BDNF heterozygous and wild type mice in response to acute immobilization stress.  
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RESULTS: Exposure to stress caused significant increase in indicators of oxidative stress in the brain cortexes of BDNF heterozygous and wild 
type mice.   
CONCLUSION: The results of current paper indicate that there might be a direct interaction between oxidative stress markers and BDNF levels 
in the brain, as BDNF-deficient mice were observed to be more vulnerable to stress-induced oxidative damage. 
Key words: Stress, brain-derived neurotrophic factor, brain cortex, reactive oxygen species 
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AMAÇ: Epilepsi, beyinde epileptik nöbetler üretmeye sürekli bir yatkınlık ve bu durumun nörobiyolojik, bilişsel, psikolojik ve sosyal 
sonuçlarından oluşan bir düzensizlik olarak tanımlanmaktadır. Cichorium intybus bitkisinin kökleri kaynatılarak elde edilen özüt, Bitlis ve Van 
bölgelerinde geleneksel olarak halk tarafından epilepsi tedavisi için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Cichorium intybus su ekstraktının 
nöbet gelişimi üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.  
YÖNTEM: 27 adet Wistar albino erkek rat randomize olarak kontrol (SF, 0.5 ml, p.o.), epilepsi (PTZ, 35 mg/kg, 11 enjeksiyon i.p.; son enjeksiyon 
75 mg/kg, i.p.) ve bitki ekstraktı+epilepsi uygulama grubu (ekstrakt, 200 mg/kg, p.o.) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Kindling prosedürü süresince 
her pentilentetrazol (PTZ) enjeksiyondan sonra 30 dk nöbet davranışları gözlendi. Tüm beyin ve hipokampusta BCl-2, Siklin B1 ve β-Tubulin 
değerleri Western blot yöntemiyle araştırıldı.  
BULGULAR: Cichorium intybus su ekstraktı uygulanan grupta epileptik nöbet aktivitesi oluşumu PTZ grubuna kıyasla daha geç gerçekleşti. Tüm 
beyinde ve hipokampusta gruplar arasında Bcl-2 ve siklin B1 değerleri bakımından istatistik olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Hipokampusta, 
epilepsi ve bitki ekstraktı+epilepsi grubunda kontrole kıyasla β-Tubulin değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi 
(p<0.05) . 
SONUÇ: Cichorium intybus bitki tedavisinin nöbet oluşumunu geciktirici etkileri vardır. Bulgular, hipokampusta PTZ kindling indüklü nöbetlerin 
β-tubulin değerlerini düşürdüğünü göstermektedir. Bitkinin Beta tubulin değerleri üzerine pozitif bir etkisi tespit edilmemiştir. Bcl-2 ve siklin B1 
değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmayışı ratlarda nöbet indüklü hücresel ölümün ilave çalışmalarla araştırılması gerektiğini 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Cichorium intybus, epilepsi, pentylenetetrazol kindling 
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AIMS: Epilepsy is defined as a continuous tendency to produce seizures in brain and a disorder consisting of neurobiologic, cognitive, 
psychological and social consequences. The extract obtained by decoction of Cichorium intybus root is used for treating epilepsy in folk 
medicine in Bitlis and Van regions. The aim of this study is to investigate the effects of Cichorium intybus root aqueous extract on seizure 
development.  
METHODS: 27 Wistar albino male rats were randomly divided into 3 groups as control (SF, 0,5 ml, p.o.), epilepsy (PTZ, 35 mg/kg, 11 injections 
i.p.; final injection: 75 mg/kg, i.p.) and plant extract+epilepsy treatment (extract, 200 mg/kg, p.o.) groups. After each pentyleneterazol (PTZ) 
injection the convulsive behavior was observed for 30 min during kindling procedure. Bcl-2, Cyclin B1 and β-Tubulin values in whole brain and 
hippocampus are investigated with Western blot method.  
RESULTS: In plant extract administered group, occurrence of epileptic seizure activity was found more retarded compared to PTZ group. There 
was no significant difference in whole brain and hippocampus for Bcl-2 and Cyclin B1 values between groups. There was a statistically 
significant difference between control and epilepsy as well as plant+epilepsy groups for β-Tubulin values in hippocampus (p<0.05).  
CONCLUSION: Cichorium intybus plant treatment retarded seizure development.   
The findings show that the PTZ-induced kindling seizures lower the β tubulin values in hippocampus. No possitive effect of this plant was 
detected on β-tubulin values. Since there was no significant difference for Bcl-2 and Cyclin B1 values between groups, it requires additional 
studies about seizure induced cell death in rats. 
Key words: Cichorium intybus, epilepsy, pentylenetetrazol kindling 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sıçan beyninde hipoksik ön koşullamanın kortikal nöronları koruyucu etkisinde delta opioid reseptörlerin 
(DOR) rolünü araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Çalışmada kullanılan sıçanlar rastgele 8 gruba ayrılmıştır; 1-kontrol (K), 2- Sham (S), 3-ön koşullama (ÖK), 4-ağır hipoksi (AH), 5-
ÖK+AH, 6-ÖK+AH+Serum Fizyolojik (SF) 7-ÖK+AH+DPDPE (DPDPE, delta opioid reseptör agonisti), 8- ÖK+AH+Naltrindol (NT, delta opioid 
reseptör antagonisti). İlaçlar sıçanlara intraserebroventriküler olarak uygulanmıştır. Ardışık 3 günlük hipoksik ön koşullama ( %10 O2, günde iki 
saat) uygulamasından 24 saat sonra, sıçanlar 3 saat süresince %7 O2’lik ağır hipoksiye maruz bırakıldılar. Sıçanların beyin korteks dokularında 
bcl-2 ve cyt-c protein düzeyleri western blot sistemi ile ölçüldü; kaspaz-3 immunreaktivitesi ise immunohistokimyasal olarak incelendi. Gruplar 
arası varyans analizi için tek yönlü ANOVA, ikili karşılaştırmalar için Fisher LSD testi kullanılmıştır. Sonuçlar ortalama ± Standart Hata olarak 
verilmiş ve p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir  
BULGULAR: ÖK grubunda bcl-2 protein düzeylerinin; kontrol grubu (p=0.002), AH grubu (p=0.003) ve ÖK+AH grubundakilerden (p=0.001) 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu gösterdi. Cyt-c protein düzeylerinde ise grupların hiçbirinde anlamlı bir fark görülmedi. 
DPDPE ve NT, bcl-2 ve cyt-c ekspresyonları üzerinde anlamlı bir etki yaratmadı. Kortikal nöronların ve glial hücrelerin kaspaz-3 
immunoreaktivitesi, AH ve ÖK+AH+NT gruplarında; kontrol ve ÖK gruplarınınkinden belirgin şekilde daha yüksek gözlendi (p<0.001)." AH ve 
ÖK+AH+NT grupları arasında istatistiksel fark görülmedi. ÖK+AH ve ÖK+AH+DPDPE gruplarında ise kaspaz-3 immunreaktivitesi, AH ve ÖK+AH+ 
NT gruplarındakinden daha düşük olmakla birlikte (p<0.001) kontrol ve ÖK gruplarına göre yine de daha yüksekti (p<0.001). ÖK+AH+DPDPE 
grubundaki kaspaz-3 immunoreaktivitesi ÖK+AH grubuna göre daha düşük görüldü (p<0.001)  
SONUÇ: Bulgular korteks hücrelerinin hipoksik ön koşullama sırasında bcl-2 ekspresyonunu artırarak ve kaspaz-3 reaktivitesini azaltarak 
apopitoza direnç gösterdiğini ve DOR’lerinin kortikal nöronlarda hipoksik ön koşullamanın koruyucu etkisinde kaspaz-3 yolağı üzerinden rolü 
olabileceğini göstermiştir. 
Çalışma  BAP 01/2010-32 kod numarası ile "Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi” tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hipoksik ön koşullama, delta opioid reseptör, nöronal korunma 
 

PC035 
Neuroprotective Role of Delta Opioid Receptors in Hypoxic Preconditioning 
Şevin Güney

1
, Sibel Dinçer

1
, Güleser Göktaş

2
, Gülnur Take Kaplanoğlu

2 
 

1
Gazi University Faculty of Medicine Deaprtment of Physiology, Ankara, Turkey  

2
Gazi University Faculty of Medicine Deaprtment of Histology and Embryology, Ankara, Turkey  

 
AIM: The purpose of the present study was to explore the neuroprotective role of delta opioid receptors (DOR) in rat cortex in hypoxic 
preconditioning (HPC).   
METHODS: Rats were randomly divided into eight groups: 1-Control (C), 2-Sham (S), 3-Hypoxic preconditioning (HPC), 4-Severe Hypoxia (SH), 5- 
HPC+SH, 6-HPC+SH+Saline, 7- HPC+SH+ DPDPE (DPDPE, selective DOR agonist), 8- HPC+SH+NT( Naltrindole, selective DOR antagonist). Drugs 
were administered intracerebroventrically. 24 hours after the end of 3 consecutive day of HPC (%10 O2 for two hours per day), the rats were 
subjected to severe hypoxia (%7 O2 for three hours). Bcl-2 and cyt-c were measured by western blot and caspase-3 was observed 
immunohistochemically.  
One-way ANOVA followed by Fisher LSD test used for statistical analyses. P values less than 0.05 was accepted as significant. 
RESULTS: Bcl-2 expressions in HPC group were significantly higher than control (p=0,002), SH (p=0,003) and HPC+SH groups (p=0.001). Changes 
in cyt-c expressions were not significantly different. DPDPE and NT had no significant effect on the bcl-2 and cyt-c expressions. Caspase-3 
immunreactivity of cortical neurons and glial cells in SH and HPC+SH+ NT groups were dramatically higher than control and the HPC groups 
(p<0.001). There was no significant change between SH and HPC+SH+NT. The caspase-3 immunreactivity of neurons and glial cells in HPC+ SH 
and HPC+SH+DPDPE groups were lower than SH and HPC+SH+ NT groups, but were not than the control and the HPC groups (p<0.001). 
Caspase-3 immunreactivity in HPC+SH+DPDPE group was lower than HPC+SH group (p<0.001).   
CONCLUSIONS: These results suggest that cortical cells are resistant to apoptosis via increased expression of bcl-2 and lowered 
immunreactivity of caspase-3 in the cortex and DOR is involved in neuroprotection induced by hypoxic preconditioning via caspase-3 pathway 
in cortical neurons. 
Key words: Hypoxic preconditioning, delta opioid receptor, neuroprotection 
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GİRİŞ-AMAÇ: Migren, yenileyici baş ağrısı ile karakterize nörovasküler bir hastalıktır. Dura mater, baş ağrılarının oluşumunda önemli bir rol 
oynamaktadır. Meninksleri innerve eden trigeminal afferent noronların aktivasyonu migren ağrısının tetiklenmesinde ilk adımı oluşturur. ATP, 
hücre içi bir enerji kaynağı olmakla birlikte merkezi ve periferik sinir sisteminde bir nörotransmitter ve ko-transmitter olarak da işlev görür. ATP' 
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nin somatik ağrıların geçişinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. ATP' nin pürinoseptörleri aracılığı ile dura mater gibi viseral yapılarda da 
ağrıya yol açabileceği düşüncesi hipotezimizin temelini oluşturmaktadır. Sunulan çalışmada ATP ve reseptörlerinin migren patofizyolojisindeki 
rolünün araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Wistar sıçanlardan (n=9, 18 hemi-kranyum,130-170 gr) elde edilen izole hemi-kranyumdan ex-vivo meningeal preparasyon 
hazırlandı. Preparasyonun banyo solüsyonuna ATP (100 µM) tek başına, daha sonra P2X2, P2X3 ve P2X2/3 reseptörlerinin agonisti olan α-β 
MeATP (20 µM) tek başına ve P2X3 ve P2X2/3 reseptör inhibitörü A-317491 (10 µM) ile birlikte uygulandı. Trigeminal sinirdeki nosiseptif 
ateşleme suction electrode tekniği kullanılarak kaydedildi. Veriler paired t-test kullanılarak Origin 8.5 programında analiz edildi.  
BULGULAR: ATP ve α-β MeATP trigeminal sinir sonlarında nosiseptif ateşlemeyi ayrı ayrı güçlü bir şekilde tetiklediler (p<0,05). α-β MeATP’ nin 
tetiklediği nosiseptif ateşleme A-317491 tarafından bloke edildi (p<0,05).   
SONUÇ: Bulgularımız ATP' nin migren baş ağrısı gibi viseral ağrılarla da ilişkili olduğunu ve meninkslerde ATP' nin nosiseptif ateşlemeyi 
tetikleyici etkisine P2X3 ve P2X2/3 reseptörlerinin aracılık ettiğini göstermiştir. Sonuç olarak P2X3 ve P2X2/3 reseptörlerinin antagonistleri 
migren baş ağrısında yeni tedavi seçenekleri olabilir. 
Anahtar Kelimeler: ATP, ATP reseptörleri, migren patofizyolojisi, nosiseptif ateşleme 
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AIM: Migraine is a neurovascular disease characterized by recurrent headache. The dura mater plays a key role in the pathophysiology of 
headaches. Activation of the trigeminal afferent neurons innervating meninges is first stage in the induction of migraine pain. ATP is not only 
an intracellular energy source but it also serves as a neurotansmitter or cotransmitter in the central and peripheral nervous system. It is known 
that ATP plays a key role in the tranmission of somatic pains. ATP may also lead to pain via its purinoceptors in visceral structures such as the 
dura mater, thus this notion is the basis of our hypothesis. In the present study, we aimed to investigate the role of ATP and its receptors in 
migraine pathophysiology.  
METHODS: Ex-vivo meningeal preparation was prepared using isolated hemiskulls obtained from adult Wistar rats (n=9, totally 18 hemiskulls, 
130-170 g). ATP (100 µM) was alone applied to bath solution of meningeal preparation. α-β MeATP (20 µM) agonist of P2X2, P2X3, P2X2/3 
receptors was applied alone or with the blocker of P2X3 and P2X2/3 receptors A-317491 (10 µM). Nociceptive firing in trigeminal nerve was 
recorded using suction electrode technique. Data were analyzed with paired t-test using Origin 8.5 software.  
RESULTS: ATP and α-βMeATP induced strong nociceptive firing in trigeminal nerve endings, respectively (p<0,05). A-317491 blocked the 
nociceptive firing induced by the α-β MeATP (p<0,05).  
CONCLUSION: Our data showed that ATP is also related in visceral pains such as migraine headache and the nociceptive firing induced by ATP 
in meninges is mediated by its P2X3 and P2X2/3 receptors. Antagonists of P2X3 and P2X2/3 receptors may be new treatment options for 
migraine headache. 
Key words: ATP, ATP receptors, migraine pathophysiology, nociceptive firing 
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GİRİŞ-AMAÇ: Histon deasetilaz ailesinde yer alan memeli sirtuinleri (sirt1-7) hücre döngüsü, yaşlanma, metabolizma, ve inflamasyon 
süreçlerinde rol oynamaktadır. Yaşlı farelerde beyinde artan sirt2 expresyonunun tubular asetilasyonu azalttığı ve bu durumun nörodejeneratif 
hastalıklarla ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız ekzojen melatonin, curcumin ve in vitro çalışmalarda sirt1 ve sirt2' nin 
potansiyel inhibitörü olarak kullanılan salermidin orta yaşlı sıçanlarda hipokampal sirt2 protein düzeyine etkisini göstermektir.  
YÖNTEM: Etik kurul onayını takiben orta yaşlı (13 aylık n=42) Wistar albino cinsi sıçanlar laboratuvar şartlarında 12 saat aydınlık- karanlık 
siklusunda kalacak şekilde 7 grup oluşturuldu: 1.PBS (%1 etanol-PBS, sc), 2.Dimetilsülfoksit (DMSO: 100μl/bw, ip), 3.Melatonin (MEL: 10mg/kg, 
sc), 4.Curcumin (CUR: 30mg/kg, ip), 5.MEL+CUR, 6.Salermid (SLM: 100μmol/μl, ip), 7. MEL+SLM. Enjeksiyonlar 30 gün boyunca 17:00’da yapıldı. 
Sirt2 protein düzeyi Western Blot yöntemi ile gösterildi. Sirt2/beta aktin % değişimi esas alındı. İstatistiksel analiz için ANOVA, LSD yapıldı. 
p<0,05 anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: PBS kontrol grubuna kıyasla DMSO, MEL, CUR, MEL+CUR, SLM, MEL+SLM gruplarında sirt2 düzeyinin anlamlı olarak azaldığı 
bulundu (sırasıyla 215,96±0.45; 132,95±38,71; 138,04±6,19; 110,46±10,91; 91,52±15,56; 69,39±5,66; 90,68±4,80). SLM grubunda DMSO ve 
MEL gruplarına kıyasla da sirt2 düzeyi anlamlı olarak daha düşük bulundu. MEL grubunda ise MEL+CUR, SLM, MEL+SLM gruplarına kıyasla sirt2 
düzeyi anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,05).   
SONUÇ: i. İn vitro çalışmalarda sirt2 inhibitörü olarak kullanılan Salermidin bu etkisi çalışmamızda in vivo olarak gösterilmiştir.  ii. Bulgularımız 
nöroprotektif etkileri bilinen melatonin ve curcuminin hipokampusta sirt2 düzeyini azalttığını göstermiştir. Bu durum hipokampus üzerindeki 
koruyucu etkilerinin sirt2 inhibisyonu aracılığıyla ortaya çıktığını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: yaşlanma, hipokampus, sirt2, melatonin, curcumin, salermid 
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AIM: The aim of the current study is to investigate the effects of salermide, exogenous melatonin and curcumin on protein expression level of 
SIRT2 of hippocampal regions in middle-aged rats.   
MATERIALS-METHODS: Following the approval of ethical committee, the seven experimental groups of middle-aged (13 months-old) Wistar 
albina rats were established as follows: Group #1. Control (%1 etanol-PBS, sc), Group #2. Dimethylsulphoxite (DMSO: 100μl/bw, ip), Group #3. 
Melatonin (MEL:10mg/kg, sc), Group #4.Curcumin (CUR: 30mg/kg, ip), Group #5. MEL+CUR, Group #6. Salermide (SLM: 100μmol/μl, ip) and 
Group #7. MEL+SLM. Rats were given ad libitum access to food and water and kept on artificial light/dark rhythm of 12 h. Drug injections were 
done at 5:00 p.m for 30 days. The protein expressions were assayed by Western blotting. The protein expression level of SIRT2 was calculated 
as the percentage of beta-actin level. One-way ANOVA and LSD were used for statistical evaluation. The p values lower than 0.05 were 
regarded as statistically significant.  
RESULTS: The SIRT2 expression levels in all experimental groups (Groups #2-7: 132,95±38,71%; 138,04±6,19%; 110,46±10,91%; 91,52±15,56%; 
69,39±5,66% and 90,68±4,80%, respectively) were significantly lower than that of the control group (Group#1) (215,96±0.45%) (p<0.05). 
Salermide (Group #6) and curcumin (Group #4) caused a significant decrease of SIRT2 expression when compared to DMSO and MEL (Groups 
#2 and #3) (p<0.05). Exogenous melatonin (Group #3) increased the SIRT2 expression levels when used in combination with either curcumin 
(Group #5) or salermide (Group #7) (p<0.05).   
CONCLUSIONS: i. Salermide was used as SIRT2 inhibitor in-vitro, however in our study the effect of salermide is shown as in vivo.  
ii. Our data has shown that melatonin which is known for its neuro-protective effects and curcumin decrease the expression level of SIRT2 in 
hippocampus. The protective effects of melatonin and curcumin in hippocampal region might have appeared by decreasing SIRT2 expression. 
Key words: aging, hippocampus, sirt2, melatonin, curcumin, salermide 
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AMAÇ: Güncel araştırmalar yüksek yağlı diyet tüketiminin bilişsel bozukluklara yol açtığını göstermektedir. Aksine, zenginleştirilmiş çevre 
sinaptik plastisiteyi güçlendirerek öğrenme ve bellek süreçlerini iyileştirir. Mevcut çalışmada yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda çevresel 
zenginleştirmenin öğrenme ve bellek performansına etkileri araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Toplam 24 erkek Wistar albino sıçan kontrol (K), yüksek yağlı diyetle beslenen (YY) ve yüksek yağlı diyetle beslenen ve 
zenginleştirilmiş çevre uygulanan (YE) olmak üzere 3 gruba ayrıldı (her grupta n=8). 30 gün boyunca K ve YY grupları standart kafeslerde, YE 
grubu ise oyuncaklar ve saklanma alanlarına sahip zenginleştirilmiş çevrede barındırıldı. Öğrenme ve belleği değerlendirmek için Morris yüzme 
testi uygulandı.  
BULGULAR: Alıştırma testlerinde gruplar arasında yüzme hızı ve kat edilen mesafe açısından fark yoktu (p>0.05). Alıştırma testlerinin son 
seansında kaçış platformunu bulma süresi YY grubunda diğerlerine kıyasla daha yüksekti (p<0.05). Sonuç testinde hedef kadranda geçirilen süre 
ve platform alanından geçme sayısı K ve YE gruplarında YY grubuna göre daha fazlaydı (p<0.05).  
SONUÇLAR: Buna göre çevresel zenginleştirme yüksek yağlı diyetin yol açtığı öğrenme ve bellek bozukluklarını iyileştirir.  
TEŞEKKÜR: Maddi destek (S.U. BAP #14401047). 
Anahtar Kelimeler: Yüksek yağlı diyet, zenginleştirilmiş çevre, öğrenme ve bellek 
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AIM: Recent researches suggest that consuming a high-fat diet leads to the cognitive impairments. Contrariwise, enriched environment 
improves learning and memory processes through enhancing the synaptic plasticity. In the present study, effects of the environmental 
enrichment on learning and memory performances of high-fat diet-fed rats have been investigated.  
METHODS: A total of 24 male Wistar albino rats were randomly assigned to 3 groups (for each n=8) as control (K), high-fat diet-fed (YY), and 
high-fat diet-fed and subjected to enriched environment (YE). For 30 days, K and YY groups were housed in the standard cages, whereas YE 
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group was housed in an enriched environment containing toys and hiding places. The Morris swimming test was conducted to evaluate 
learning and memory.  
RESULTS: There was no difference between groups for the swimming velocity and distance travelled in the training trials (p>0.05). The latency 
to find the escape platform was higher in YY group compared with others in the last session of the training (p<0.05). The time passed in the 
target quadrant and number of passages over the platform area were greater in K and YE groups than YY group in the probe trial (p<0.05) 
CONCLUSIONS: To the results, the environmental enrichment improves the impairments in learning and memory provoked by the high-fat diet. 
ACKNOWLEDGEMENTS: Grant acquired (S.U. BAP #14401047). 
Key words: High fat diet, enriched environment, learning and memory 
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GİRİŞ-AMAÇ: Lomber spinal stenoz yaşlılardaki bel ağrısının en sık görülen sebebidir. Lomber spinal kanal stenozu faset eklemlerinin kemik 
proliferasyonu ve ligamentum flavum hipertrofisini içeren posterior kanaldaki dejeneratif değişiklikler sonucu gelişir. Biz bu çalışma ile lomber 
spinal kanal stenozunda ligamentum flavum hipertrofisinin stenoz yerindeki bu potent sitokin olan TGF-β1’in yükselen konsantrasyonu 
tarafından yönlendirilebileceğini göstererek literatüre katkı sağlamayı amaçladık.   
YÖNTEM: Çalışmamızda lomber disk hemisi ve lomber spinal dar kanal hastalarından cerrahi girişim esnasında alınan ligamentum flavum 
örneklerindeki TGF-β1 konsantrasyonu ölçülmüştür. Ayrıca bu hastalardaki ligamentum flavum kalınlığı lomber Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) doku kalınlığı ortalaması alınarak saptanmış ve hastalarda tüm bu sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Üç grubun 
ortalama değerleri non-parametrik testlerden Kruskal-Wallis Varyans Analizi ile değerlendirilmiştir. P anlamlılık değeri 0.05 olarak ele alınmıştır. 
Testler SPSS 11.0 bilgisayar programı ile yapılmıştır.  
BULGULAR: Her iki gruptan elde edilen ligamentum flavum kalınlıkları Herniye Nükleus Pulposus’da 3.46±1 mm ve lomber spinal stenozda 
5.63±1.35 mm olarak bulunmuştur. İstatistiksel olarak farklar anlamlı bulunmuş (p=0.000), bu farklılığın Herniye Nükleus Pulposus grubu ile 
lomber spinal stenoz olgu gruplarından kaynaklandığı, spinal stenozlu hastalarda kalınlığın Herniye Nükleus Pulposus’dakilere oranla daha fazla 
olduğu saptanmıştır. Transforming Büyüme Faktörü Beta-1 (TGF-β1) grup ortalamaları Herniye Nükleus Pulposus’da 1676.47±642 pg/g, ve 
lomber spinal stenozda 6816.68±5147.57 pg/g olarak bulunmuştur. Bu sonuçlardaki ortalamadaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş 
(p=0.000), farklılığın lomber spinal stenozdan kaynaklandığı saptanmıştır.   
SONUÇ: Sonuç olarak lomber spinal stenozda ligamentum flavum hipertrofisine TGF-β1’in etkisinin olduğu gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Lomber Spinal Stenoz, Ligamentum Flavum, Trasforming Büyüme Faktörü β -1 
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AIM: Lumbar spinal stenosis is the most common cause of low back pain in the elderly. Lumbar spinal canal stenosis develops as a result of 
degenerative changes in the posterior canal including bone proliferation of the facet joints and ligamentum flavum hypertrophy. With this 
study, We aimed to contribute to the literature by demonstrating that ligamentum flavum hypertrophy in lumbar spinal stenosis may be 
directed by increased concentrations of TGF-β1, at the stenosis site.  
METHODS: In our study, TGF-βl concentrations in the ligamentum flavum samples taken from patients with lumbar disk hernia and lumbar 
spinal stenosis during surgical intervention. In addition, thickness of ligamentum flavum in these patients was calculated by averaging the 
lumbar Magnetic Resonance Imaging (MRI) tissue thickness, and all these results were statistically compared among the patients. Average 
values of the two groups were evaluated from non-parametric tests using Kruskal-Wallis Variance Analysis. A p value of 0.05 was considered 
significant. The tests were performed using SPSS 11.0 software.  
RESULTS: Ligamentum flavum thickness values in two groups were 3.46±1 mm in lumbar disk hernia and 5.63±1.35 mm in lumbar spinal 
stenosis and the differences were statistically significant (p=0.000). Group averages of Transforming Growth Factor β -1 were 1676.47±642 
pg/g in lumbar disk hernia and 6816.68±5147.57 pg/g in lumbar spinal stenosis. The average difference in these results was considered 
statistically significant (p=0.000).   
CONCLUSİONS: In conclusion, we demonstrated in our study that TGF-β1 has an effect on ligamentum flavum hypertrophy in lumbar spinal 
stenosis. 
Key words: Lumbar Spinal Stenosis, Ligamentum Flavum, Transforming Growth Factor β -1 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı siyatik sinir iskemi reperfüzyon (I/R) hasarı oluşturulan sıçanlarda taurinin etkisini araştırmaktır 
MATERYAL-YÖNTEM: Çalışmada ağırlıkları 250-300 gr olan 32 adet Spraque Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, sham, I/R ve 
taurin+I/R olmak üzere 4 eşit gruba ayrıldı. Taurin+I/R grubuna iskemi yapılmadan önce 200 mg/kg dozunda intraperitoneal olarak taurin 
verildi. İskemiden sonra siyatik sinir dokuları bilateral olarak çıkarıldı. Doku malondialdehid (MDA), nitrik oksit (NO), superoksid dismutase 
(SOD), glutathione peroxidase (GPx) ve katalaz (CAT) enzim seviyeleri ölçüldü. Ayrıca siyatik sinir dokularına histopatolojik ve 
immunohistokimyasal yöntemlerle (terminal deoxynucleotidyl transferase mediated deoxyuridine triphosphate nick end-labeling (TUNEL), 
inducible nitric oxide synthase (iNOS), proliferating cell nuclear antigen (PCNA) bakıldı.  
BULGULAR: Histopatolojik değerlendirmeler taurinin iskemi hasarını ve apoptoz sürecini azalttığını gösterdi (p<0.05). Dahası taurin I/R grubuna 
göre MDA ve NO seviyelerini ve iNOS pozitif hücre sayısını da azalttı (p<0.05). Fakat SOD, GPx ve CAT seviyelerini artırdı(p<0.05).  
SONUÇ: 200 mg/kg taurinin siyatik iskemi reperfüzyon hasarında koruyucu etki gösterdiğini söyleyebiliriz. 
Anahtar Kelimeler: siyatik sinir, iskemi reperfüzyon, taurin, oksidatif stres, nöral hasar 
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AIM: The aim of the present study was to investigate the effect of taurine on possible I/R related changes in rat sciatic nerve tissue. 
MATERIALS-METHODS: A total of 32 Spraque Dawley male rats weighing between 250 and 300 grams were equally and randomly divided into 
four groups as follows: control, sham, I/R and taurine+I/R. In the last group, taurine was intraperitoneally administered at 200 mg/kg dose prior 
to the ischemia period. Sciatic nerve tissues were bilaterally excised following the IR process. Tissue levels of malondialdehyde (MDA) and nitric 
oxide (NO) and enzyme activities of superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and catalase (CAT) were measured. Sciatic nerve 
tissues were histopathologically and immunohistochemically (terminal deoxynucleotidyl transferase mediated deoxyuridine triphosphate nick 
end-labeling, TUNEL; inducible nitric oxide synthase, iNOS; and proliferating cell nuclear antigen PCNA) examined.   
RESULTS: Histopathological evaluation has indicated taurine decreased the sciatic nerve damage and apoptosis (p<0.05). Morever, taurine has 
also decreased MDA and NO levels and the number of inducible nitric oxide synthase (iNOS) positive cells(p<0.05), but significantly increased 
SOD, GPx and CAT enzymatic activities, (p<0.05). When compaired with I/R group.  
CONCLUSION: In the light of the findings should donate that 200 mg/kg taurine has protective effects against the sciatic nerve I/R injuries. 
Keywords: sciatic nerve, ischemia reperfusion, taurine, oxidative stress, neuronal damage 
 

P041 
Sıçanda Penisilin ile Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Apelin-13’ün Etkisi 
Durmuş Uçar

1
, Gökhan Arslan

2
, Sabiha Kübra Alıcı

3
, Mustafa Ayyıldız

1
, Erdal Ağar

1
 

1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun 

2
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 

3
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Tokat 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Epilepsi ani, şiddetli, senkronize ve anormal elektriksel deşarjlarla karakterize kronik ve yaygın bir nörolojik bozukluktur. Epileptik 
aktivitede birçok nöropeptit ve nörotransmitter rol oynadığı için son yıllarda endojen koruyucu nöropeptidlere ilgi artmıştır. Bu çalışmada, 
başka çalışmalarla nöroprotektif etkisi gösterilen apelin-13’ün penisilinle oluşturulan epileptiform aktiviteye etkisini incelemeyi amaçladık. 
YÖNTEM: Deneylerde 49 adet Wistar albino erkek sıçan (180-240 gram) 7 gruba ayrıldı (kontrol, apelin 1 μg, 5 μg, 10 μg, 15 μg, 30 μg ve 60 μg) 
(n=7). Elektrokortikogram (ECoG) kaydı için üretan (1.25 g/kg, i.p.) anestezisi altındaki hayvanlar stereotaksik alete sabitlendi. Kafatasında el 
drili ile iki adet delik açıldıktan sonra bu deliklere kayıt elektrotu (vida) yerleştirildi ve Powerlab veri kazanım sistemine bağlandı. İntrakortikal 
penisilin (500 IU, 2.5 μl) enjeksiyonu ile epileptik aktivite oluşturulduktan 30 dk. sonra apelin (i.s.v., 2 μl) enjeksiyonu yapıldı ve sonrasında 180 
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dk. boyunca kayıt alındı. Elde edilen veriler, One-Way Anova Post-HocTukey testi ile karşılaştırıldı.  
BULGULAR: Kontrol (penisilin) grubuyla karşılaştırıldığında, apelin-13’ün 1 μg, 5 μg ve 60 μg dozları bütün kayıt boyunca spike frekansında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadı. Buna karşın apelin-13 (10 μg) spike frekansını 20. ve 100. dakikalar arasında, apelin-13 (15 μg) 
20. dakikadan itibaren kayıt sonuna kadar ve apelin-13 (30 μg) ise 30. ve 70. dakikalar arasında spike frekansını kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttırdı. Bu verilere göre, apelin-13’ün 15 μg dozunun en etkin doz olduğu tespit edildi.  
SONUÇLAR: Başka çalışmalarda nöroprotektif olduğu ifade edilen apelin-13’ün penisilin modeli deneysel epilepside epileptiform aktivitede 
artışa neden olduğu belirlenmiştir. Bu etkinin hangi mekanizma aracılığıyla oluştuğu ileri çalışmalarla aydınlatılmalıdır 
Anahtar Kelimeler: Apelin, Epilepsi, Penisilin, Sıçan 
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AIM: Epilepsy is the most common and chronic neurological disorder that involves sudden, excessive, synchronized and abnormal electrical 
discharges. Since many neuropeptides and neurotransmitters play role in epileptic activity, endogenous protective neuropeptides are of 
increased interest area in recent years. Experimental studies show that apelin-13 has neuroprotective role in brain. Therefore, we aimed to 
investigate the effect of apelin-13 on penicillin-induced epileptiform activity.  
METHODS: In this study, 49 Wistar albino male rats (180-240 g) were divided into seven groups: control (penicillin) and apelin-13 with different 
doses as 1 μg, 5 μg, 10 μg, 15 μg, 30 μg and 60 μg groups (n=7). The animals under urethane anesthesia (1.25 g/kg, i.p.) were placed to 
stereotaxic device for electrocorticogram (ECoG) recording. After drilling 2 holes on skull using a hand drill, the recording electrode (screw) 
were placed into the holes and connected to the PowerLab data acquisition system. The various of apelin doses were injected 
intracerebroventricularly 30 minutes after penicillin (i.c., 500 IU, 2.5 μl) injection. The data obtained were compared by One-Way ANOVA with 
Post-Hoc Tukey test.   
RESULTS: Apelin-13, at doses of 1 μg, 5 μg and 60 μg, did not alter the mean frequency and amplitude of epileptiform activity; whereas apelin-
13, at doses of 10 μg, 15 μg and 30 μg, increased frequency of epileptiform activity without changing amplitude. The dose of 15 μg was the 
most effective dose of apelin-13.  
CONCLUSIONS: In the present study apelin-13 was demonstrated to increase epileptiform activity, suggesting proconvulsant action for apelin-
13 in the experimental penicillin model of epilepsy. Further studies are needed to demonstrate the mechanism on how this effect has 
occurred. 
Key words: Apelin, Epilepsy, Penicillin, Rat 
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Nesiller Boyu Oral Nikotin Alımının Şartlı Yer Tercihi Üzerindeki Etkisi 
Müzeyyen Uğur, Sinem Demirel Balcı, Lütfiye Kanıt, Hasibe Şahin 
Ege Üniversitesi Beyin Araştırmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir 
 
GİRİŞ: Tütün bağımlılığı tüm dünyada en yaygın görülen bağımlılık türüdür. Tütünde bulunan nikotinin beyinde plastisiteye neden olduğu ve 
bağımlılık üzerine etkilerinin genetik olarak aktarıldığı bilinmektedir. Dolayısı ile nikotinin bağımlılık yapma mekanizmalarının anlaşılması, yeni 
tedavi stratejilerinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.   
AMAÇ: Ege üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezinde oral yolla aldıkları nikotin miktarına göre seçici tohumlama yöntemiyle “nikotine duyarlı 
ve dirençli soyların oluşturulması”na yönelik proje devam etmektedir. Devam eden bu projede sıçanlar tekli kafeslere ayrılarak, oral yolla 
nikotin almaktadır, sıçanlara nikotin ve sakarin tercihi sunulmakta ve altı haftalık takip süresinin sonunda ise sıçanların nikotin tercihleri 
belirlenmektedir. Sunulan poster çalışması için 10. nesile ait, nikotin ile henüz karşılaşmamış olan 12 haftalık dişi ve erkek sıçanlar kullanılmıştır. 
Çalışmanın amacı ebeveynlerinin aldığı nikotinin yavruda yarattığı etkilerin bağımlılık parametrelerine nasıl yansıdığını görmektir.  
YÖNTEM-BULGULAR: Bu amaçla, hayvan modellerinde kötüye kullanım potansiyeli olan ilaçların ödüllendirici etkisini belirlemek için yaygın 
olarak kullanılan şartlı yer tercihi testi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan sıçanlar ebeveynlerinin nikotin tercihine göre minimum ya da maksimum 
nikotin tüketen dişiler ve erkekler olarak 4 gruba ayrılmıştır. Ayrıca dişi ve erkek naive sıçanlar kontrol olarak kullanılmıştır. Şartlı yer tercihi testi 
için minimum ve maksimum nikotin tüketen ebeveynlerin yavrularına 0,2 mg/kg nikotin enjeksiyonu yapılmış olup, kontrol grubuna ise serum 
fizyolojik enjeksiyonu yapılmıştır. 5 günlük şartlanma protokolünün sonunda, maksimum gruplarda nikotin eşleştirilmiş bölmelerde geçirdikleri 
sürelerde belirgin bir artış; minimum gruplarda, ise belirgin azalma [F(1,35)= 4,363, p<0.05] olduğu ve bu farkın her iki cinsiyet içinde geçerli 
olduğu görülmüştür.   
TARTIŞMA VE SONUÇ: Farklı nikotin tercihine sahip ebeveynlerin yavrularına aynı dozda nikotin uygulanmış olmasına karşın bu deneyde 
görülmüştür ki, yavruların şartlı yer tercihine verdiği yanıt atalarının nikotine duyarlılığına ya da dirençliliğine bağlıdır. Bu sonuç nikotini çok 
tüketen sıçanların yavrularının bağımlılığa daha yatkın olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: bağımlılık, nikotin, davranış 
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PC042 
The Effects of Oral Nicotine Administration through Generations on Conditioned Place Preferance 
Müzeyyen Uğur, Sinem Demirel Balcı, Lütfiye Kanıt, Hasibe Şahin  
Ege University, Center for Brain Research, Izmir, Turkey  
INTRODUCTION: Tobacco dependence is the most common addiction type around the world. The nicotine found in tobacco cause plasticity in 
the brain and its addictive effects transferred genetically are known. Therefore understanding the mechanisms of addiction to nicotine, is 
important for the development of new treatment strategies.  
AIM: The project aiming to produce “nicotine-sensitive and nicotine-resistant rat strains” through selective breeding of rats according to their 
oral nicotine consumption is still ongoing in Ege University Brain Research Center. In this study rats were caged individually and nicotine was 
administered orally. Nicotine and saccharin were offered to rats and at the end of the six-week follow-up period of nicotine preference of rats 
was determined. In this poster, we present a study in which 12-week-old 10th generation male and female rats that never consumed nicotine 
were used. Aim of this study is to demonstrate possible the effects of parental nicotine consumption on the offspring’s addiction parameters.  
MATERIAL METHOD and RESULTS: For this purpose, we performed a conditioned place preference experiment as it is the most common setup 
for testing the rewarding effects of potential drugs of abuse in animal models. Rats used in this study were classified into four groups according 
to their parental nicotine preference as males and females which have minimum and maximum comsuption. Naive male and female rats were 
used as controls.In conditional place preference test, all animals that had parents belonging to either the minimum or the maximum 
consumption group were injected 0.2 mg/kg nicotine, animals in the control group were injected with saline. At the end of 5-day conditioning 
protocol, maximum consumption group showed a markedly increased preference for nicotine-paired chamber whereas minimum consumption 
group showed a decreased preference [F(1,35) = 4,363, p<0.05]; these observations were true for both sexes.   
DISCUSSION and CONCLUSION: Although all the test animals in the study were given the same amount of nicotine, the offspring of parents 
with different nicotine sensitivity and resistance profiles showed significantly different conditioned place preference. In conclusion, we have 
shown that the offspring of rats with high nicotine consumption have greater tendency for nicotine addiction. 
Key words: addiction, nicotine, behavior 
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AMAÇ: Kanabinoidlerin epilepside önemli rolü olduğu deneysel hayvan modellerinde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Genetik olarak 
epileptik olan WAG/Rij sıçanlar 3 aydan sonra absans benzeri nöbet geçirdikleri bilinmektedir. Çalışmamızda, kanabinoid CB1 reseptör 
antagonisti olan AM-251’in absans nöbetlere olan etkisini araştırmak için WAG/Rij sıçanları kullandık.   
YÖNTEM: Sıçanlara ECoGs değerlendirmesi yapabilmek amacıyla, kafataslarına tripolar elektrot yerleştirildi. İyileşme periyodunu takiben her 
sabah 09:00’da 3 saat bazal ECoGs kayıtları alındı. Daha sonra deney gruplarına sırasıyla serum fizyolojik (Grup I: 1 μl), dimetil sülfoksit (Grup II: 
1 μl), AM-251 (Grup III: 0.125 μg), AM-251 (Grup IV: 0.25 μg), AM-251 (Grup V: 0.50 μg) ve AM-251 (Grup VI: 1 μg) intraserebroventriküler 
olarak enjekte edildi. Bu sürenin sonunda yine aynı zaman diliminde 3 saatlik ECoGs kayıtları alındı. Kayıtların sonunda her 10 dakikadaki diken 
dalga deşarjları (DDD) sayısı, süresi, amplitüdü ve her nöbet kümesindeki spike sayısı hesaplandı.  
BULGULAR: Düşük dozlarda AM-251 (0.125 μg ve 0.25 μg) uygulanması toplam DDD sayısını, süresini ve her kümedeki spike sayısını azaltırken, 
AM-251 0.50 μg dozunda her üç parametreyi de arttırdı(p<0,05). AM-251’in 1 μg dozunda uygulanması anlamlı bir değişikliğe neden 
olmadı(p>0.05). Amplitüd açısından hiçbir dozda değişiklik görülmedi(p>0.05).  
SONUÇ: Kanabinoidler, beyinde aynı anda birden fazla kanal ve reseptör sistemi üzerinde etkili maddeler olduğundan, epilepsi üzerine olan 
etkisinin hangi sistem üzerinden gerçekleştiğinin ortaya konulması zordur. Elde ettiğimiz veriler ışığında, düşük doz AM251’in TRPV1 kanal 
aktivasyonunu arttırarak absans nöbeti azaltabileceğini, yüksek doz AM251’in ise serotonin 5-HT1A reseptörünü aktive ederek absans nöbetleri 
artırabileceği önerilebilir. Ancak kesin mekanizmanın ileri çalışmalarla ortaya konulması gerekir. 
Anahtar Kelimeler: Absans epilepsi, WAG/Rij sıçan, DDD, kanabinoidler, AM-251 
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AIM: Experimental studies show that cannabinoid system has an important role in epilepsy. Genetically epileptic WAG/Rij rats develop 
spontaneous absence-like seizures after 3 months of age. In this study, WAG/Rij rats were used to examine whether absence seizures are 
associated with the cannabinoid (CB1) receptors antagonist, AM-251.   
METHODS: Tripolar electrodes were placed on skull in order to perform ECoG evaluation. Following the recovery period, ECoGs were recorded 
at 09:00 am for 3 hours every day. Subsequently, saline (Group I; 1 μl), dimethyl sulfoxide (Group II: 1 μl), AM-251 (Group III: 0.125 μg), AM-
251 (Group IV: 0.25 μg), AM-251 (Group V: 0.50 μg) and AM-251 (Group VI: 1 μg) were administered intracerebroventricularly. After injection, 
ECoGs were recorded for another 3 hours. The total number, the total duration, the number of spikes per cluster and the amplitude of the 
spike-wave discharges (SWDs) were calculated offline in every ten minutes.  
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RESULT: Low doses of AM-251 (0.125 μg and 0.25 μg) reduced the total number, the total duration and the number of spikes per cluster of 
SWDs, without changing the amplitude while high dose of AM-251 (0.50 μg) significantly increased the parameters (p<0,05). AM-251, at a dose 
of 1 μg, did not alter any of these parameters (p>0.05). All doses of AM-251 did not cause any significance change on amplitudes in all groups 
(p>0.05). 
CONCLUSIONS: Cannabinoids affect multiple channel and receptors systems, simultaneously. Therefore, it is difficult to reveal in which system 
cannabinoids show their effects on epilepsy. It might be concluded that low doses of AM-251 may reduce absence seizures via increasing 
TRPV1 channel activation, whereas the high doses of AM-251 may increase absence seizures by activating serotonin 5-HT1A receptor. 
Key words: Absence epilepsy, WAG/Rij rat, SWDs, cannabinoids, AM-251 
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AMAÇ: Odyojenik nöbet beyin sapında meydan gelir ve ekspresyonunda inferior ve süperior kollikuluslar rol alır. Sunulan çalışmada amacımız 
genetik olarak odyojenik epilepsiye yatkın Wistar sıçanların süperior kollikulusların da ki toplam nöron sayısının stereolojik metot ile 
bulunmasıdır.  
YÖNTEM: İlk olarak bütün sıçanlara odyojenik nöbet testi uygulandı. Ağırlıkları 180-220 gr olan on dişi Wistar sıçan kontrol (n=5) ve epilepsi 
(n=5) olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Sıçanların hepsi üretan (1.25 g/kg; i.p) ile anesteziye alındılar ve sol kardiyak ventrikülden %10’luk 
formalin ile perfüze edildiler. Kafatası beyinden çıkarıldı ve gruplar sağ sol hemisfer olarak ayrıldı. Beyinlerden 40 μm kalınlığında kesitler alındı 
ve cresyl violet ile boyandı. Sağ ve sol süperior kollikulusda bulunan toplam nöron sayısı stereolojik optik parçalama metodu kullanılarak 
hesaplandı.  
BULGULAR: Total nöron sayısı epileptik sağ grubunda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde daha azdı (p<0.05). Epileptik sağ ve epileptik sol 
grupları arasında toplam nöron sayısında anlamlı fark görüldü (p<0.05).   
SONUÇ: Odyojenik epilepside hücresel mekanizmalar önemli rol oynamaktadır. Sağ süperior kollikulusda nöron sayısının kontrole göre anlamlı 
ölçüde az olması, nöbet aktivitesinin başlamasında bu alanın etkili olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Odyojenik nöbet, Süperior kollikulus, Sterolojik metot 
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AIM: Audiogenic seizures are generated in the brainstem and involve inferior and superior colliculi for their expression. The aim of this present 
study, total number of neurons in the superior colliculus was investigated by a stereologic method in genetically audiogenic epilepsy-prone 
Wistar rats.  
METHODS: Firstly all rats were tested for audiogenic epilepsy. Ten female Wistar rats, weighing 180-220 g were divided into two groups: 
control (n=5) and audiogenic epilepsy (n=5) groups The animals were anesthetized with urethane (1.25 g/kg; i.p.) and perfused through the left 
cardiac ventricule with 10% formalin. The brains were removed from the cranium and seperated to the right and the left hemispheres in all 
groups. The brains were sectioned at 40 μm thickness and stained with cresyl violet. The total number of neurones were estimated in the right 
and left superior colliculus in both groups by using stereological optical fractionator method.  
RESULTS: The total number of neurones in the superior colliculus was statistically lower in the right side of epileptic group compared with 
control (p<0.05). There was a significant difference between right and left side epileptic group (p<0.05).   
CONCLUSION: It has been figured out that cellular mechanisms have a significant role in audiogenic epilepsy. The fact that the number of 
neurons is significantly less according to the control at right superior colliculus makes us to think that this area is likely to be effective to trigger 
the onset of seizure activity. 
Key words: Epilepsy, Audiogenic seizure, Superior colliculus, Stereological method 
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GİRİŞ-AMAÇ: Diyabet ve Alzheimerda oksidatif stres, glikoz, kolesterol metabolizması ve merkezi sinir sisteminde insülin sinyalizasyonunun 
bozulması, öğrenme ve hafıza için kritik beyin bölgesi hipokampusta β-amiloid plak oluşumuna neden olmaktadır ve kognitif fonksiyonlar 
bozulabilmektedir. Atorvastatinin nöroprotektif olduğu ve kognitif fonksiyonlara olumlu etkisi gösterilmiştir. Ancak atorvastatinin diabette 
kognitif fonksiyonlara etkisi çalışılmamıştır. Çalışmamızda streptozotosin(STZ) ile indüklenmiş diyabetik sıçanlarda hafıza ve nöropatolojik 
değişikliklere atorvastatinin etkilerini araştırmayı amaçladık.  
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YÖNTEMLER: 36 adet erişkin erkek Wistar albiono sıçan 1- Salin kontrol grubu (n=8); 2-Diyabet grubu (n=10) tek doz STZ(65 mg/kg, i.p.); 3-
Diyabet+Atorvastatin grubu: tek doz STZ (65 mg/kg, i.p.) ile diyabet yapıldıktan 15 gün sonra 10 gün boyunca AT (20 mg/kg, i.p.) uygulanan grup 
(n=10) 4-Atorvastatin kontrol grubu (n=8)(20 mg/kg, i.p.) olacak şekilde çalışıldı. Uygulamalar tamamlandıktan sonra, sıçanlara pasif sakınma 
testi uygulandı. Elektrik uyarısından 48 ve 72 saat sonra retansiyon latanslarına bakılarak uzun süreli hafıza değerlendirildi. Hipokampus ve 
plazmada β-amiloid, S100B (KBB yıkımının periferal indikatörü), nitrit-nitrat düzeyleri ölçüldü. Nitrik-oksit-sentaz (NOS) izoformları 
hipokampusta çalışıldı. Verilere tek yönlü varyans analizi ve post-test uygulandıktan sonra, P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Diyabet grubunda hipokampus ve plazmada β-amiloid plak oluşumu arttı ve hafıza kötüleşti. Diyabet+Atorvastatin grubunda; 
hipokampus ve plazmada β-amiloid ve S100B düzeyleri anlamlı olarak azaldı (p<0.001). Plazma nitrit-nitrat düzeyleri arttı (p<0.05), S100B 
düzeyleri azaldı (p<0.001), hipokampusta immunhistokimyasal olarak iNOS ekspresyonu azalırken, eNOS ekspresyonu arttı. Retansiyon latans 
süreleri hem 48. Saatte (p<0.01) hem de 72. Saatte (p<0.05) uzadı.  
SONUÇLAR: Atorvastatin diyabetik sıçanlarda beta amiloid oluşumunu engelleyerek, eNOS’u artırarak ve kan beyin bariyerinin devamlılığını 
sağlayarak uzun süreli hafızayı iyileştirdi. 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, atorvastatin, beta amiloid plak, hipokampus, öğrenme 
 

PC045 
The Effects of Atorvastatin on Neuropathologic Changes in Diabetic Rats Induced by STZ 
Kadriye Akgün Dar

1
, Neslihan Ferak

1
, Ayşegül Kapucu

1
, Gülay Üzüm

2 
 

1
Istanbul Üniversity, Science Faculty, Department of Biology, Istanbul, Turkey  

2
Istanbul Medicine Faculty, Physiology Department, Istanbul, Turkey  

 

AIM: Oxidative stress, disorders of glucose, cholesterol metabolism and insulin signalization in central nervous system, formation of beta-
amyloid plaques are that occur in hippocampus of brain in Alzheimer and diabetes and cognitive functions may be impaired. Neuroprotective 
effect and positive effect on cognitive function of atorvastatin have been shown. However, atorvastatin effect on cognitive function in diabetes 
has not been studied. Our aim is to study atorvastatin effects on neuropathological changes in streptozotocine (STZ)-induced diabetic rats. 
METHODS: 36 adult male Wistar albino rats examined as 1-Saline control group (n=8); 2-Diabetes group (n=10): single dose STZ (65 mg/kg, i.p.) 
3-Diabetes+Atorvastatin group (n=10): Atorvastatin (20 mg/kg, i.p.) treatment during 10 days after 15 days diabetes induced 4- Atorvastatin 
control group (n=8) (20 mg/kg, i.p.). After treatment, the rats were trained by passive avoidance test. 48 and 72 hours after electrical 
stimulation were evaluated long-term memory retention by observing the latency. β-amyloid, S100B, nitrite-nitrate levels were assessed in 
plasma and hippocampus. Nitric-oxide-synthase (NOS) isoforms were examined in hippocampus. P<0.05 was considered statistically significant, 
after one-way variance analysis of data with post-test.   
RESULTS: In the diabetes group in the hippocampus and plasma β-amyloid formation increased and the memory deteriorated. β-amyloid and 
S100B levels decreased in hippocampus in diabetes+atorvastatin group (p<0.001). Plasma nitrite-nitrate levels increased (p<0.05), S100B levels 
decreased (p<0.001). In hippocampus iNOS experession decreased while eNOS increased. Also, retention latency time was delayed in 
diabetes+atorvastatin group at 48 hours (p<0.01) and 72 hours (p<0.05).  
CONCLUSION: Atorvastatin improved the long-term memory by preventing the formation of β-amyloid plaque, increasing eNOS and 
maintaining blood- brain barrier in the diabetic rats. 
Key words: Diabetes, atorvastatin, beta amyloid plaque, hippocampus, learning 
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GİRİŞ-AMAÇ: Klinik pratikte periferik sinir travmalarında B vitamin kompleksleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat elde edebildiğimiz 
literatür bilgilerinde bu konu ile ilgili bilimsel veriler bulunmamaktadır. Bu çalışmada periferik sinir paralizisi modeli oluşturulan ratlarda B 
vitamin kompleksinin sinir iyileşmesine etkisini araştırmayı amaçladık.  
YÖNTEMLER: 60 adet Wistar Albino cinsi erkek rat 6 gruba ayrıldı. Grup 1 ve 2: siyatik çentiğin yaklaşık 1 cm distalinde künt travma; Grup 3 ve 
4: sinir kesisi; Grup 5 ve 6: ototgreftle sinir onarımı modelleri yapıldı. Çalışma gruplarına (Grup 2, 4 ve 6) B-kompleks vitaminleri intraperitonel 
yolla 0.2 ml /gün enjekte edildi. Kontrol gruplarına (Grup 1, 3 ve 5) ise 0.2 ml /gün SF verildi. 1 ay sonra çalışma sonlandırılarak ileti hızının 
ölçülmesi için elektromiyografi (EMG) yapıldı ve onarım hattından sinir dokusu alındı. Alınan histopatolojik örnekler hematoksilen eozinle ve 
Toluidin blue ile boyandı. Patolojik olarak sinir dokusundaki miyelinizasyon, fibrozis, ödem, mast hücre yoğunlukları değerlendirildi.  
BULGULAR: Künt travma, kesi ve sinir grefti grupları; kontrol grupları ile kıyaslandığında B-kompleks vitaminlerinin EMG ve histopatolojik 
değerlendirmelerde sinir iyileşmesi üzerinde pozitif bir etkisi olmadığı belirlendi (p>0.05) (Tablo 1).  
SONUÇLAR: Sinirde travma sonrasında vasküler geçirgenlik artışına bağlı lokal ödem gelişerek kan akımı azalır. Sonuçta iskemi ve Wallerian 
dejenerasyon gelişir. B vitamini eksikliği sonucu konvülsiyonlar, karpal tünel sendromu ve kronik ağrı dahil olmak üzere birçok değişik patolojik 
durum ortaya çıkabilmektedir. Bu durum sinir sisteminin normal fonksiyonu için bu vitaminlerin gerekli olduğunu göstermektedir. Literatürde B 
vitamin kompleksinin eksikliği olmaksızın özellikle ağrılı hastalıklar gibi birçok patolojik durumda faydalı sonuçlar verdiği bildirilmiştir. Piridoksin 
ve tiamin nöropatik hastalıklar, karpal tüneli sendromu ve adet öncesi gerginlik ile ilişkili ağrıyı rahatlatmak için kullanılmıştır. Fakat elde 
ettiğimiz veriler ışığında B-kompleks vitaminlerin sinir iyileşmesini her üç travma modelinde de değiştirmemiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sinir iyileşmesi, sinir grefti ile onarım, B vitamin kompleksi, nörotrofik faktörler  
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EMG değerleri ve Histopatolojik skorlar (Ortalama±Standart hata) 

 
Greft-
Kont 

Greft-B 
vit 

Kesi-Kont Kesi-B vit Künt-Kont Künt-B vit 

Latans (sn) 0,29±0,02 0,30±0,02 0,30±0,03 0,32±0,03 0,20±0,01 0,21±0,02 

Hız (m/sn) 3,59±0,30 3,46±0,31 3,58±0,41 3,50±0,46 5,24±0,43 5,09±0,50 

Tepe-tepe 
(mv) 

6,05±0,33 5,85±0,26 6,05±0,66 6,74±0,28 12,66±0,70 12,10±0,62 

Myelinizasyon 5,87±0,39 7,11±0,26 4,77±0,32 7,22±0,22 7,77±0,27 6,50±0,50 

Fibrozis 2,37±0,49 1,88±0,42 1,44±0,33 1,33±0,28 0,0±0,0 0,0±0,0 

Ödem 6,12±0,35 6,66±0,33 6,22±0,32 6,33±0,47 6,12±0,58 7,62±0,32 

Mast Hücresi 3,87±0,29 6,88±0,30 2,44±0,33 5,77±0,43 1,62±0,46 4,12±0,51 

P değeri NS NS NS NS NS NS 
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AIM: Vitamin B complexes are widely used on peripheral nerve traumas in clinical practice. However, in the literature there isn't scientific data 
that we can get on this subject. In this study, we investigated the effect of vitamin B complexes to nerve healing in rats formed peripheral 
nerve paralysis.  
METHODS: Sixty male Wistar albino rats were divided into six groups. As nerve repair models Group 1 and 2: About 1 cm distal to sciatic notch 
to the blunt trauma; Group 3 and 4: Nerve injury; Grup 5 and 6: Autograft was made to these groups. Study groups (Group 2, 4 and 6) were 
injected intraperitoneally vitamin B complex (0.2 ml/day). Control groups (Group 1, 3 and 5) received normal saline (0.2 ml/day). At the end of 
30 days the study was terminated to measure conduction velocity of nerve by electromyography (EMG). Then the nerve tissue from repair line 
was retrieved. Histopathological samples were stained with Hematoxyline-Eosin, Toluidine blue. Myelination, fibrosis, edema, mast cell density 
were assessed pathologically in the nervous tissue.  
RESULTS: According to evaluation of EMG and histopathology, Vitamin B-complex was determined that there wasn't positive effect on nerve 
regeneration in groups of the blunt trauma, nerve incision and autograft as compared to control groups (p>0.05) (Table 1).  
CONCLUSION: After nerve trauma, local edema develops due to increased vascular permeability and blood flow decreases. In conclusion 
ischemia and Wallerian degeneration develops. Vitamin B deficiency may cause many different pathological situations including convulsions, 
carpal tunnel syndrome and chronic pain. This case suggests that vitamin B- complexes are necessary for normal function of the nervous 
system. In the literature it has been reported that vitamin B gives beneficial results without lack of vitamin B-complex in many pathological 
conditions especially such as painful diseases. Pyridoxine and thiamine relieve the pain associated with neuropathic disorders, carpal tunnel 
syndrome and tension before menstruation. However, we obtained data that vitamin B-complex hasn’t changed nerve recovery in three 
trauma models. 
Key words: Nerve healing, Repair with nerve graft, Vitamin B complexes, Neurotophic factors  
 

EMG values and histopathological scores (Mean±SE) 

 
Greft-
Kont 

Greft-B 
vit 

Kesi-Kont Kesi-B vit Künt-Kont Künt-B vit 

Latency (sn) 0,29±0,02 0,30±0,02 0,30±0,03 0,32±0,03 0,20±0,01 0,21±0,02 

Velocity 
(m/sn) 

3,59±0,30 3,46±0,31 3,58±0,41 3,50±0,46 5,24±0,43 5,09±0,50 

Peak-peak 
(mv) 

6,05±0,33 5,85±0,26 6,05±0,66 6,74±0,28 12,66±0,70 12,10±0,62 

Myelination 5,87±0,39 7,11±0,26 4,77±0,32 7,22±0,22 7,77±0,27 6,50±0,50 

Fibrosis 2,37±0,49 1,88±0,42 1,44±0,33 1,33±0,28 0,0±0,0 0,0±0,0 

Edema 6,12±0,35 6,66±0,33 6,22±0,32 6,33±0,47 6,12±0,58 7,62±0,32 
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Mast Cell 3,87±0,29 6,88±0,30 2,44±0,33 5,77±0,43 1,62±0,46 4,12±0,51 

P value NS NS NS NS NS NS 
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GİRİŞ-AMAÇ: Dünya genelinde sık görülen diyabet, insülin üreten beta hücre yetmezliğine bağlı metabolik bir hastalıktır. Bu hastalığın 
patogenezinde oksidatif stres en önemli mekanizmadır. Çinko vücudumuzda eser miktardaki bulunan bir elementtir. İnsülin salgılanmasındaki 
görevi hala tam olarak aydınlatılamamış olsa da özellikle beta hücrelerinde insülin paketlenmesi ve salgılanmasında etkili olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızın amacı; çinko desteğinin antiapoptotik ve antioksidan özelliğe ile insülin sekresyonunu arttırıp arttırmadığını araştırmaktır.   
YÖNTEM: Çalışmamızda insan B-hücre hattı kullanıldı. Kontrol (K), Çinko (K+Z), Diyabet (D) ve Diyabet+Çinko (D+Z) olmak üzere 4 grup 
oluşturuldu. Streptozotozin ile (20 mM) diyabet oluşturulduktan sonra yirmi-dört saat çinko inkübasyonu (0,1 mM) yapıldı. Protein izolasyonları 
yapıldı ve bazı apoptotik proteinlerin analizleri, insülin sekresyon ölçümleri yapıldı. Total oksidan (TOS) ve antioksidan (TAS) ölçümleri yapıldı. 
TAS ve TOS değerlerinden oksidatif stres indeksleri (OSI) hesaplandı. İmmunofloresan boyamayla insulin ve aktinin dağılımları görüntülendi. 
BULGULAR: Diyabet TOS’u arttırarak OSI’ nin artmasına neden oldu (p<0,05). D+Z grubunun TOS’u K ve K+Z’e göre yüksekti. D sitokrom-c, P53, 
kaspaz-3 protein mikarında değişikler yaparak apoptozise neden olur. D+Z grubunda ise, sitokrom-c, p53, kaspaz-3 protein miktarlarında 
düzelme yaparak beta hücre kayıplarını azalttı. D grubunun insulin salınımı kontrole göre çok az iken, D+Z grubunun insulin sekresyonu diyabet 
grubuna göre yüksekti.   
SONUÇ: Diyabet oksidatif strese neden olarak apoptozisle beta hücre kayıplarını arttırarak insulin sekresyonunu azaltır. Diyabetin ardından 
çinko desteği yapılan beta-hücrelerde ise apoptotik proteinlerin azalması ile beta-hücre korunumu ile insulin sekresyonunu artırır. 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Çinko takviyesi, Apotozis, İnsülin sekresyonu, Oksidatif stres 
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AIM: Diabetes is one of the most common chronic diseases characterized by loss of insulin producing beta cells. Oxidative stress is the most 
important mechanism of its pathogenesis. Zinc is one of trace element in the body. Although zinc effect on insulin secretion is still unclear, it 
may have an important role to insulin packing and secretion. The aim of the study was to investigate whether zinc is able to increase insulin 
secretion by its antiapoptotic and antioxidants properties or not.   
METHODS: The current study was used to human β-cell line. Total 4 groups were created as control (C) Zinc supplementation (C+Z), Diabetes 
(D), Diabetes+Zinc (D+Z). After diabetes was created by using streptozotocin (20 mM), zinc in medium (0.1 mM) was incubated for twenty-four 
hours. Protein was isolated to measure some apoptotic proteins and insulin secretion. Total oxidant and antioxidant status were measured 
then oxidative stress index (OSI) was calculated by using TOS/TAS. Immunofluorescence imaging was done to determine of insulin and actin 
distribution at beta cell.   
RESULTS: Diabetes caused to increase OSI by increasing TOS (p<0,05). The TOS of D+Z group was high to versus both of C and C+Z groups. 
However, D was initiated to apoptosis by alteration of cytochrome-c, p53, caspase-3 protein levels. D+Z was decrease to loss β-cell by 
restoration of cytochrome-c, p53 caspase-3 protein levels. The insulin secretion of D group was lower versus control. But the insulin secretion 
of D+Z was high compared to diabetic groups.   
CONCLUSION: Diabetes leads to diminish to insulin secretion making to lose β-cell by apoptosis. β-cell at zinc supplementation after diabetes 
gives rise to elevate to insulin secretion through the protection of β-cell by decreasing apoptotic proteins. 
Key words: Diabetes, Zinc supplementation, Apoptosis, Insulin secretion, Oxidative stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Subklinik hipotiroidi (SH), biyokimyasal olarak referans değere göre tiroid stimüle edici hormonun (TSH) üst düzeyin üzerinde, 
serbest T4 (sT4) düzeyinin ise normal olması şeklinde tanımlanmaktadır. SH’li hastalarda gereksiz ve fazla tedavinin osteoporoz ve ritim 
bozukluklarıyla bir arada olduğu bilinmekte olup hangi hastalarda tedavinin gerekli olduğu konusu açık değildir. Bu çalışmada, kardiyovasküler 
hastalıkların temelinin atıldığı çocukluk döneminde SH’deki hemoreolojik değişiklikler ve sonografik olarak karotid arterin intima-media 
kompleks kalınlığı (KAIMK) incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilebilecek verilerin SH tedavi endikasyonunun belirlenmesine katkı 
sağlayacağı öngörülmektedir.  
YÖNTEMLER: SH tanısı alan 53 hasta (ort yaş 9.2±0.5 yıl) ve 31 sağlıklı kontrolde (ort yaş 7.1±0.9 yıl) eritrosit deformabilitesi ve aggregasyonu 
lazer ışığı kullanarak çalışan bir ektasitometre (LORCA) aracılığıyla farklı kayma kuvvetlerinde, plazma viskositesi (PV) ise 375 s-1 kayma hızında 
rotasyonel bir viskometreyle ölçülmüştür. KAIMK değerlendirilmesi sonografik olarak yapılmıştır.   
BULGULAR: 0.53 ve 1.69-30 Pascal (Pa)’da ölçülen eritrosit deformabilitesi SH’de kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
düşük bulunmuştur. SH agregasyon indeksi, agregasyon yarı zamanı ve PV’de istatistiksel olarak önemli bir değişiklik oluşturmazken, 
agregasyon amplitüdü (AMP)’nü arttırıcı etkisi saptanmıştır. Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) değerleri ve KAIMK SH’de 
artmıştır.. KAIMK ile 0.53 Pa’da ölçülen eritrosit deformabilitesi değerleri arasında pozitif korelasyon, TSH ile de 5.33, 9.49, 16.87 ve 30.0 Pa’da 
ölçülen eritrosit deformabilitesi değerleri arasında negatif korelasyon saptanmıştır.  
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, SH’li çocuklarda eritrosit şekil değiştirme yeteneğinin düşük, agregasyonunun ise yüksek olduğunu, dolayısıyla 
bu hastalarda dolaşım sisteminin olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Eritrosit deformabilitesi ile KAIMK değerlerinin korele olması da aynı 
yargıyı destekleyicidir. Verilerimiz, kardiyovasküler hastalık gelişim riskini arttırdığı için SH’li çocukların tedavi edilmelerinin uygun bir yaklaşım 
olabileceğini göstermektedir.  
PAÜ BAP tarafından desteklenmiştir (2014HZL002). 
Anahtar Kelimeler: Eritrosit agregasyonu, Eritrosit deformabilitesi, Subklinik Hipotiroidi 
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AIM: Subclinical hypothroidism (SH) is defined as elevated serum thyroid stimulating hormone (TSH) concentration associated with normal 
serum free thyroxine (fT4) levels. Over treatment of SH causes osteoporosis and arrhythmia. Treatment indication of SH in pediatric population 
is controversial. In order to contribute to the solution of this problem, we aimed determining hemorheological alterations and carotid artery 
intima-media thickness (CAIMT) in SH.   
METHODS: 53 SH children (mean age 9.2±0.5 years), 31 healthy controls (mean age 7.1±0.9 years) were enrolled. Erythrocyte deformability, 
aggregation were determined by a laser assisted ectacytometer (LORCA) at different shear stress and plasma viscosity (PV) by a cone-plate 
rotational viscometer at a shear rates of 375 s-1. CAIMT was evaluated sonographically.   
RESULTS: Erythrocyte deformability of SH group measured at 0.53,1.69-30 Pascal were lower, than control. Erythrocyte aggregation index, 
aggregation half time and PV were not significantly different between the groups. However, aggregation amplitude (AMP), mean corpuscular 
hemoglobin concentration (MCHC) and CAIMT were significantly higher SH compared to the control group. There was a positive correlation 
between CAIMT and deformability values measured at 0.53 Pascal and negative correlation between TSH and deformability values measured at 
5.33,9.49,16.87,30.0 Pascal.   
CONCLUSIONS: Increased erythrocyte aggregation and decreased red blood cell deformability in SH patients indicate adversely affected 
circulation in these children. The positive correlation between CAIMT and deformability is also compatible with these results. Since our data 
show increased risk of developing cardiovascular disease in SH, treatment of these children may be suggested as an appropriate approach. 
This study was supported by PAU Scientific Research Projects Coordination Unit (2014HZL002). 
Key words: Erythrocyte aggregation, Erythrocyte deformability, Subclinical hypothroidism 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada, diyabet oluşturulan sıçanlarda zeytin yaprağı ekstresinin öğrenme ve bellek üzerine etkilerinin Moris Water Maze 
(MWM) testiyle değerlendirilmesi amaçlandı.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda kullanılan 32 adet wistar albino sıçan 4 gruba ayrılmıştır; kontrol grubu, steptozotozin (STZ) ile diyabet oluşturulan 
grup, STZ+Zeytin yaprağı ekstresi (OLE) uygulanan grup ve OLE+STZ uygulanan grup. Çalışmamızda Hatay ilinden topladığımız zeytin yapraklarını 
kullandık. STZ-OLE grubuna 6 hafta boyunca zeytin yaprağı ekstresi oral gavaj yöntemi ile verildi. OLE+STZ grubuna diyabet yapılmadan 2 gün 
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öncesinden başlanarak 6 hafta boyunca her gün 0.5g/kg OLE verildi. 6. haftanın sonunda 1 hafta boyunca MWM testi yapıldı. Cerrahi uygulama 
öncesi kan glikoz seviyeleri ölçüldü ve beyin hipokampüs örneğinden; Süperoksit Dismutaz (SOD), Glutatyon Peroksidaz (GPx), Katalaz (KAT), 
Malondialdehit (MDA) Oksidatif stres parametreleri ölçüldü.  
BULGULAR: Grup içi çalışma öncesi ve sonrası kiloları ve kan şekerleri karşılaştırıldığında sadece diyabet grubunda anlamlı kilo kaybı görüldü 
(p<0.05). OLE+STZ grubunda tedavi öncesi ve sonrası kan şekeri düzeylerinde anlamlı azalma saptandı (p<0.05). OLE+STZ grubundaki kan şekeri 
düzeyi diğer tedavi grubuna göre anlamlı düzeyde azalmış olarak hesaplandı (p<0.03). Diyabet grubuyla karşılaştırıldığında diğer gruplarda 
platformu bulma süresinde (PBS) anlamlı azalma saptandı (p<0.05). Platformu bulmak için kat edilen mesafenin 5.günde diyabet grubuyla 
karşılaştırıldığında diğer gruplarda azaldığı hesaplandı (p<0.001). Ortalama hızın ise sadece OLE+STZ grubunda azaldığı görüldü (p<0.05). MDA 
seviyesinin kontrole göre diyabet grubunda arttığı (p<0.001), diyabet grubuna göre tedavi gruplarında azaldığı ölçüldü (p<0.01). Tedavi 
gruplarını kendi arasında karşılaştırdığımızda OLE+STZ grubunun MDA seviyesinin daha fazla azaldığı hesaplandı (p<0.05). Katalaz, GPx ve SOD 
düzeylerinin diğer gruplara kıyasla diyabet grubunda anlamlı şekilde azaldığı saptandı (p<0.01). Tedavi gruplarını kendi aralarında 
karşılaştırdığımızda OLE+STZ grubunda SOD ve GPx düzeylerinin arttığı gözlendi (p<0.01).  
SONUÇ: Diyabetin neden olduğu oksidatif stresi azaltmada zeytin yaprağı ekstresinin önceden alınmasının daha etkili olduğu ve hem diyabet 
öncesi hem de diyabet sonrası alınmasının diyabetin neden olduğu öğrenme-bellekte meydana gelen aksamalar üzerine olumlu etki ettiği 
saptanmıştır.  
Çalışmamız Mustafa Kemal Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir (No: 11223). 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, zeytin yaprağı ektresi, oksidatif stres, morris water maze testi 
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AIM: We aimed to investigate the effects of olive leaf extract (OLE) on learning and memory by Morris Water Maze (MWM) test in 
streptozotocin-induced diabetic rats.  
MATERIALS-METHODS: 32 rats were randomly divided into four groups; control group, streptozotocin-induced diabetic group, and treatment 
groups: STZ+olive leaf extract (OLE) and OLE+STZ group (OLE was given 2 days before streptozotocin injection). We used olive leaf which we 
collected from Hatay. STZ+OLE group was given olive leaf extract (OLE) by oral gavage for 6 weeks (0.5 g/kg/day, respectively).OLE+STZ group 
received OLE for 2 days before create diabetes then a daily single dose of 50 mg/kg OLE was given by oral gavage for 6 weeks. After 6 weeks 
Morris water maze was performed during one week. Blood samples were collected after the sacrifice by cardiac puncture and glucose levels 
were measured in autoanalyzer. Hippocampal tissues are removed then oxidative stress parameters: superoxide dismutase (SOD), glutathione 
peroxidase (GPx), catalase (CAT), malondialdehyde (MDA) were measured from hippocampus samples.  
RESULTS: There was a significant decrease in body weight between days after study in diabetic group (p <0.05). Blood glucose level were found 
to be decreased in OLE+STZ group compared to other groups (p <0.05). Latency to find the platform was measured to be decreased in other 
groups compared to diabetes group (p <0.05). There was a significant decrease in the distance to find the platform in the fifth day compared to 
diabetes group in other groups (p=0.001). Velocity was measured to be decreased only in OLE+STZ group (p<0.05).MDA levels was found 
increased in diabetes group compared to control group and It was measured decreased in treatment groups compared to diabetic group 
(p=0.01). There was a greater decrease in MDA levels in OLE+STZ group compared to other treatment group (p <0.05). Catalase, GPX, and SOD 
levels were measured to be decreased in the diabetic group compared to other groups (p =0.01). SOD and GPx levels was found to be increased 
in OLE+STZ group compared to other treatment group (P=0.01).  
CONCLUSION: The ameliorating effect of olive extract on oxidative stress is more effective specially receiving it before diabetes mellitus. 
Additionally use at olive leaf extract in pre-diabetes and diabetes can lead to possitive effects on learning and memory. 
Our study was supported by Mustafa Kemal Universty Scientific Research Projects Coordination Unit. (no:11223). 
Key words: diabetes, olive leaf extract, oxidative stress, morris water maze test 
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GİRİŞ-AMAÇ: Diyabet yara iyileşmesi üzerine olumsuz etkileri bulunan en önemli faktörlerden biridir. Diyabetin antioksidan kapasiteyi bozduğu 
ve oksidatif olaylar üzerine etki ettiği düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmamızda normo- ve hiperglisemik ratlarda iyileşmenin 7. günündeki 
yara dokularının nitrik oksit (NOx) ve tiyobarbitürik asit-reaktif maddeleri (TBARs) düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmaya Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun izniyle başlanılmış olup, ratlar; kontrol-normoglisemik (n=6), 
kontrol-hiperglisemik (n=6), yara-normoglisemik (n=6) ve yara-hiperglisemik (n=6) olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Hiperglisemik gruplarda 
diyabet modeli tek doz 55 mg/kg streptozotosin (STZ) intraperitonal (IP) yolla enjekte edilerek oluşturulmuş ve 3 gün sonra kan glikoz seviyeleri 
ölçülüp 250 mg/dl’ nin üzerinde olanlar diyabetli olarak kabul edilmiştir. Kontrol grupları hariç tüm hayvanlarda sırtta orta hattın iki yanında 
eksizyonel kesi yaraları oluşturulmuştur. İyileşmenin 7. gününde ratlar feda edilerek yara dokusunda NOx ve TBARs düzeyleri spektrofotometrik 
yöntemle ölçülmüş ve elde edilen verilere istatiksel olarak Anova Varyans analizi uygulanmıştır.  
BULGULAR: Normoglisemik gruplarda kan glikoz seviyeleri 90-110 mg/dl, hiperglisemik gruplarda ise 310-449 mg/dl arasında belirlenmiştir. 
Tüm gruplardaki yara dokularına ait NOx ve TBARs seviyeleri Tablo-1’ de verilmiştir.  
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SONUÇ: Hiperglisemik gruplarda NOx seviyelerinin normoglisemik gruplara göre anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Diyabetin NOx 
miktarını azaltabileceği çeşitli çalışmalarla da desteklenmektedir. Diyabetin oluşturduğu koşulların yara iyileşmesi esnasında özellikle NOx 
seviyesi üzerine etki gösterdiği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Yara iyileşmesi, Diyabet, NOx, TBARS  
 
Tablo-1. Tüm gruplardaki yara dokularına ait NOx ve TBARS seviyeleri 

Gruplar NOx (µmol/g doku) TBARS (nmol/g doku) 

Kontrol-normoglisemik 543,28 ± 58,34 49,73 ± 5,45 

Kontrol-hiperglisemik 88,58 ± 9,01** 47,68 ± 3,67 

Yara-normoglisemik 396,76 ± 89,75* 29,42 ± 7,00* 

Yara-hiperglisemik 233,85 ± 33,09*,** 22,15 ± 6,72* 

* p< 0,05 Kontrol grubundaki aynı değeriyle karşılaştırıldığında ** p< 0,05 Kontrol ve yara grupları grup içi karşılaştırıldığında  
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AIM: Diabetes (Diabetes mellitus) is one of the most important factors that affects wound healing. It is suggested that diabetes impairs the 
antioxidant capacity and effect on oxidative events. Thus, we aimed to compare nitric oxide (NOx) and thiobarbituric acid-reactive substances 
(TBARs) levels during wound healing on normal and hyperglycemia rats.  
METHODS: All animal experimental procedures were approved by the Gazi University Local Ethics Commitee for Animal Experiments. Animals 
were divided into four groups: normal-control (n=6), hyperglycemia-control (n=6), normal-wound (n=6) and hyperglycemia-wound (n=6). 
Hyperglycemia groups were injected single dose streptozotocin (STZ) intraperitoneally (55 mg/kg). For confirmation of diabetes, blood glucose 
was measured after 3 days of STZ injection. Two uniform full-thickness excisional skin wounds were made under anesthesia in all animals 
except control groups. In the wound tissues, NOx and TBARs levels were measured spectrophotometrically on day 7. Mean differences were 
compared by Anova Variance Analysis (ANOVA).  
RESULTS: In the hyperglycemia groups, the blood glucose level was 310-449 mg/dl. The results of NOx and TBARs levels are shown in Table-1. 
CONCLUSIONS: In the hyperglycemia groups, NOx levels significantly decreased when compared with the normal groups. In various studies, it 
has been suggested that diabetes caused a decrease NOx levels. Our results suggest that hyperglycemia may have altering effects on NOx 
levels during wound healing. 
Key words: Wound healing, Diabetes mellitus, NOx, TBARS  
 
Table-1. NOx and TBARS levels in all groups 

Groups NOx (µmol/g tissue) TBARS (nmol/g tissue) 

Control-normal 543,28 ± 58,34 49,73 ± 5,45 

Control-hyperglycemia 88,58 ± 9,01** 47,68 ± 3,67 

Wound-normal 396,76 ± 89,75* 29,42 ± 7,00* 

Wound-hyperglycemia 233,85 ± 33,09*,** 22,15 ± 6,72* 

* p< 0,05 as compared to the control group ** p< 0,05 as compared to the intragroup  
 

P051 
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GİRİŞ-AMAÇ: Oksidatif stres, serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengenin serbest radikaller yönünde bozulmasıdır. Diyabette artan 
oksidatif stresin ve azalan büyüme faktörlerinin, en önemli komplikasyonlarından birisi de yara iyileşmesindeki gecikme olduğu ileri 
sürülmektedir. Bu çalışmada diyabetli ratların dorsolateral eksizyonel yaralarına topikal yolla uygulanan İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 (IGF-
1)’in, iyileşmenin zamana bağımlı olarak yara dokusundaki oksidatif parametrelere etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Diyabet Streptozotosin (STZ) enjeksiyonu ile (ip, 60 mg/kg) oluşturulmuştur. Diyabetik rat grupları kontrol (n=6), tedavisiz (n=6), 
Bovine Serum Albumin (BSA) (n=12) ve BSA+IGF-1 (n=12) olarak 4 ana gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu hariç ratlarda, anestezi altında, 
sırtlarında orta hattın iki yanında eksizyonel kesi yaraları oluşturulmuştur. IGF-1 tedavili gruplardaki ratların yaralarına hergün topikal yolla BSA 
içerisinde IGF-1 (1.5 ng/ml) uygulanmıştır. Uygulamalardan sonra iyileşmenin 3. ve 7. günlerinde ratlar feda edilmiş ve tiyobarbitürik asit reaktif 
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türleri (TBARs), nitrik oksit (NOx) ve glutatyon (GSH) seviyeleri spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür. Veriler Anova Varyans analizi ile 
karşılaştırılarak, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi (p<0,05).  
BULGULAR: TBARs seviyeleri yönünden; IGF-1 uygulanan grubun 3.günü (71,46 ± 4,44 nmol/g doku), tedavisiz grubun 3.günü (9,68 ± 1,55 
nmol/g doku) ile karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde artmıştır. (p<0,05) GSH seviyeleri yönünden; IGF-1 uygulanan grubun 7. günü (0,15 ± 
0,03 μmol/g doku), tedavisiz grubun 7.günü (0,12 ± 0,01 μmol/g doku) ile karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde artmıştır. (p<0,05) NOx 
seviyeleri yönünden; IGF-1 uygulanan grubun 7. günü (34,33±8,43 μmol/g doku), tedavisiz grubun 7.günü (205,78 ± 8,91 μmol/g doku) ile 
karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde azalmıştır. (p<0,05)  
SONUÇ: Bu bilgiler ışığında, diyabetik yaralarda topikal IGF-1 uygulamasının oksidatif strese karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir. 
Bu çalışma Gazi Üniversitesi BAP komisyonu tarafından desteklenmiştir. (05/2013-09) 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1, Oksidatif Stres, Yara İyileşmesi 
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AIM: It is asserted that one of the most important complications of the increased oxidative stress and declining growth factors in diabetes is 
the delay in wound healing. In this study, we aimed to investigate time-dependent effects of topical Insulin Like Growth Factor-1 (IGF-1) 
administration on oxidative parameters during dorsolateral excisional wounds healing in diabetic rats.  
METHODS: Diabetes was created by injection of Streptozotocin (STZ) (ip, 60 mg/kg). Rats were divided into four main groups: control (n=6), 
untreated group (n=6), Bovine Serum Albumin (BSA) (n=12) and BSA+IGF-1 (n=12). While they were under anesthesia, two full-thickness 
dorsolateral excisional wounds were made all rats except for control group. In IGF-1 treated groups, wounds were treated topically with single 
daily dose BSA+IGF-1 (1.5ng/ml). After these administrations, on the 3rd and 7th days of healing, rats were sacrificed and the levels of 
thiobarbituric acid reactive substances (TBARs), nitric oxide (NOx) and glutathione (GSH) were measured by spectrophotometric method. 
Results were compared with Anova Analysis of Variance(p<0.05) and expressed as arithmetic means±standard deviation.  
RESULTS: When 3rd day of IGF-1 treated groups (71,46 ± 4,44nmol/g tissue) was compared with 3rd day of untreated group (9,68 ± 1,55nmol/g 
tissue), TBARs levels increased significantly. When 7th day of IGF-1 treated group (0.15 ± 0.03μmol/g tissue) was compared with 7th day of the 
untreated group (0.12 ± 0.01μmol/g tissue), GSH levels increased significantly. However, when 7th day of IGF-1 treated group (34.33 ± 
8.43μmol/g tissue) was compared with 7th day of the untreated group (205.78 ± 8.91μmol/g tissue) decreased significantly.  
CONCLUSIONS: It is thought IGF-1 which is applied topically to diabetic wounds can be protective against oxidative stress.  
This work was supported by Gazi University Scientific Research Projects Commission. (05/2013-09) 
Key words: Diabet, Insilin Like Growth Factor-1, Oxidative Stress, Wound Healing 
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GİRİŞ-AMAÇ: Fosfor ve azot arasında çift bağ bulunduran bileşikler fosfazenler olarak adlandırılırlar. Son zamanlarda Fosfazen ve kalkon 
türevlerinin çeşitli kanser hücreleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve çalışmalar bu yönde ağırlık kazanmıştır [1-3]. Bu çalışma, kalkon-
fosfazen türevi bileşiklerin İnsan prostat kanseri hücre hattı (PC-3) üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, kalkon-fosfazen bileşikleri (Kimyasal formül: 1 bileşiği; 2,2,4,4-(4'-oksi-3-klorokalkon)-6,6-bis[spiro(2',2"-dioksi-
1',1"-bifenilil)]siklotrifosfazen (C72H51O10ClN3P3), 2 bileşiği; 2,2,4,4-(4'-oksi-4-klorokalkon)-6,6-bis[spiro(2',2"-dioksi-1',1"-bifenilil)] 
siklotrifosfazen (C72H51O10ClN3P3), 3 bileşiği;2,2,4,4-(4'-oksi-3-bromokalkon)-6,6-bis[spiro(2',2"-dioksi-1',1"-bifenilil)]siklotrifosfazen 
(C72H51O10BrN3P3) ve 4 bileşiği;2,2,4,4-(4'-oksi-4-bromokalkon)-6,6-bis[spiro(2',2"-dioksi-1',1"-bifenilil)]siklotrifosfazen (C72H51O10BrN3P3) 
sentezlendi. Bu kalkon-fosfazen bileşiklerinin farklı konsantrasyonlarının (1, 5, 25, 50 ve 100 µM) PC-3 hücre hatları üzerindeki etkileri MTT [3-
(4,5-dimetiltiazol-2-il)difeniltetrazoliumbromid] assay yöntemi ile belirlendi.  
BULGULAR: Çalışma sonunda, 1 ve 2 bileşiklerinin canlılıktaki azalmaların sadece 100 μM’lık konsantrasyonlarda istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu belirlendi (p<0.01). 3 ve 4 bileşiklerinde ise 50 ve 100 μM’lık dozların hücre canlılığında anlamlı azalmalara neden oldu (p<0.01).  
SONUÇLAR: Çalışma sonuçları, yeni sentezlenen bu kalkon-fosfazen türevi bileşiklerin anti-kanserojenik özelliğe sahip olduğunu ve prostat 
kanseri tedavisinde umut verici ajanlar olabileceğini göstermiştir.  
TEŞEKKÜR: Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi (Proje no: FF.12.17) tarafından desteklenmiştir. 
KAYNAKLAR 
[1] Görgülü A.O., et al. (2015). Synthesis, Structural Characterization and Anti-Carcinogenic Activity of New Cyclotriphosphazenes Containing 
Dioxybiphenyl and Chalcone Groups", Journal of Molecular Structure, 1087, 1-10.  
[2] Tekin S, et al. (2014). Determination of Antitumor Properties of Synthesized Chalcone-Phosphazenes Containing Dioxybiphenyl Groups 
Against PC-3 and LNCaP Cell Lines, Acta Physiologica, 211(Supplement s697), 74.  
[3] Tekin S, et al. (2014). New Synthesized Phosphazenes Containing Chalcone on Human Prostate Cancer Cell Lines: An In Vitro Study, Acta 
Physiologica, 211(Supplement s697), 74-75. 
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AIM: Phosphorous-nitrogen double bond containing compounds is called as phosphazene. The phosphazenes and chalcone derivates were 
recently found to be effective on various cancer types [1-3]. The present study was designed to investigate effects of the chalcone-
phosphazene compounds on human prostate cancer cell line (PC-3).  
METHODS: In the present study, chalcone-phosphazene compounds (chemical formula: compound 1; 2,2,4,4-(4'-oxy-3-chlorochalcone)-6,6-
bis[spiro(2',2"-dioxy-1',1"-biphenylyl)]cyclotriphosphazene(C72H51O10ClN3P3), compound 2;2,2,4,4-(4'-oxy-4- chlorochalcone)-6,6-
bis[spiro(2',2"-dioxy-1',1"-biphenylyl)]cyclotriphosphazene (C72H51O10ClN3P3), compound 3;2,2,4,4-(4'-oxy-3-bromochalcone)-6,6-
bis[spiro(2',2"-dioxy-1',1"-biphenylyl)]cyclotriphosphazene (C72H51O10BrN3P3) and compound 4;2,2,4,4-(4'-oxy-4-bromochalcone)-6,6-
bis[spiro(2',2"-dioksi-1',1"-biphenylyl)] cyclotriphosphazene (C72H51O10BrN3P3) were synthesized by the interaction of 2,2,4,4-tetrachloro-
6,6-bis[spiro(2',2"-dioxy-1',1"-biphenylyl)] cyclotriphosphazene with chalcone compounds in presence K2CO3. Anti-tumor activities of these 
chalcone-phosphazene compounds in different concentrations on PC-3 cells were determined by using [3-(4,5-dimethylthiazol)-2-yl]-2,5-
diphenyl-2H-tetrazolium bromide] assay method.  
RESULTS: At 100 µM concentrations of the compounds 1 and 2 significantly reduced the percentage of viability of PC-3 cells (p<0.01). At 50 
and100 µM concentrations of the compounds 3 and 4 significantly reduced the percentage of viability of PC-3 cells (p<0.01). 
CONCLUSIONS: These results displayed that cyclophosphazene bearing chalcone compounds may be useful for anticancer drug development in 
the future.  
ACKNOWLEDGEMENTS: The authors are grateful to the Firat University Research Found for financial support of this work (Project no: FF.12.17). 
REFERENCES: 
[1] Görgülü A.O., et al. (2015). Synthesis, Structural Characterization and Anti-Carcinogenic Activity of New Cyclotriphosphazenes Containing 
Dioxybiphenyl and Chalcone Groups", Journal of Molecular Structure, 1087, 1-10.  
[2] Tekin S, et al. (2014). Determination of Antitumor Properties of Synthesized Chalcone-Phosphazenes Containing Dioxybiphenyl Groups 
Against PC-3 and LNCaP Cell Lines, Acta Physiologica, 211(Supplement s697), 74.  
[3] Tekin S, et al. (2014). New Synthesized Phosphazenes Containing Chalcone on Human Prostate Cancer Cell Lines: An In Vitro Study, Acta 
Physiologica, 211(Supplement s697), 74-75. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Son yıllarda Diyabetin Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) gelişiminde prostat dokusu üzerine doğrudan etkisi olduğu yapılan 
çalışmalarda gösterilmiştir. Bongardia chrysogonum (çatlak otu) Güney Doğu Anadolu bölgesinde halk arasında bazı hastalıklar (üriner sistem, 
prostat hastalıkları ve hemoroit vs.) için kullanılan yumrulu bir bitkidir. Bu çalışmada streptozotosin (STZ) ile indüklenerek oluşturulan diyabetik 
sıçan modelinde Bongardia chrysogonum’un uygulamasının prostat dokusu üzerine etkisi incelendi.  
YÖNTEMLER: Çalışmada Wistar Albino cinsi 40 adet erişkin erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar; Kontrol grubu (K), B.chrysogonum verilen grup (B), 
diyabet grubu (D) ve diyabet oluşturulduktan sonra tedavi amaçlı B.chrysogonum verilen grup (D+B) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. D ve (D+B) 
gruplara intravenöz olarak 60 mg/kg STZ verildi. 72 saat sonra kan şeker düzeylerine bakılan sıçanlarda 300mg/dl üzeri değerler diyabet kabul 
edildi. B ve D+B gruplarına 5 hafta boyunca her gün 3 gram tartılarak hazırlanan B.chrysogonum solüsyonu gavaj ile verildi. Glukometre ile kan 
şeker düzeyleri ölçülerek kaydedildi. Daha sonra sıçanların anestezi altında prostat dokuları alındı.  
BULGULAR: 5 hafta sonunda Diyabet grubuna göre Bongardiya ve Diyabet+Bongardiya gruplarında kan şeker düzeyinin önemli ölçüde düştüğü 
gözlendi (Sırasıyla p<0.001, p<0.05). Kontrol, Bongardiya ve Diyabet+Bongardiya gruplarıyla karşılaştırıldığında Diyabet grubunda Testosteron 
düzeylerinin anlamlı şekilde azaldığı saptandı (Sırasıyla p<0.001, p<0.05, p<0.01). Mikroskobik incelemede K ve B gruplarında normal prostat 
dokusu saptandı. Diyabet grubunda glandüler lümenler hücresel artık ve lökositik infiltratla dolmuştur. Aynı zamanda bazı bölgelerde bez 
epiteli dejenere olup kalınlaşmıştır. B.chrysogonum verilen diyabet grubunda B.chrysogonum genel doku yapısını iyileştirmiştir. Epitel tabakası 
daha iyi korunmuş olup glandüler lümende daha az debris görüldü.  
SONUÇ: Bizim çalışmamız diyabette prostat dokusuna Bongardia Chrysogonum’un iyileştirici etkisini inceleyen literatürdeki ilk araştırmadır. 
Çalışmamızda tedavi olarak verilen B. Chrysogonum’un diyabetin sebep olduğu prostat hipertrofisi üzerine iyileştirici etkisini gözlemledik. 
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Prostat, Bongardia chrysogonum, Testosteron 
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AIM: Recently, It has been shown in studies that Diabetes has a direct effect on development of Benign Prostatic Hyperplasia on prostate 
tissue. Bongardia chrysogonum (cracks grass) is a tuberous plant used for some diseases (urinary tract, prostate disease and hemorrhoids, etc) 
among people in Southeast Anatolia. In this study, the effect of Bongardia Chrysogonum on prostate tissue in experimental rat model of 
Streptozotocin (STZ)-induced diabetes was investigated.  
METHODS: Forty male Wistar albino rats were randomly divided into four groups. The first group (C) was control rats; the second group (B) 
received B.Chrysogonum; the third group (D) received STZ-induced diabetes; the fourth group (D+B) received STZ-induced diabetes and was 
treated with B.chrysogonum. Diabetes was induced in the third and fourth groups by a single intraperitoneal (i.p.) injection of streptozotocin 
(STZ) (60 mg/kg). After 72 hours, blood glucose of rats which were injected STZ was measured with glucometer. Rats whose blood glucose 
measurement was over 300 mg/dl were considered on diabetes. B.chrysogonum infusion was prepared by weighing 3 grams B.chrysogonum. 
B.chrysogonum infusion was given the second (B) and fourth (D+B) groups by oral gavage for 5 weeks. Blood glucose levels of rats were 
measured and recorded. Later prostate tissues of rats were taken under anesthesia.  
RESULTS: After five weeks, it was observed that the glucose levels decreased significantly in the B and D+B groups compared to diabetes group 
(P<0.001, P<0.05, respectively). Testosterone levels significantly decreased in the diabetes group compared to control, Bongardia (B) and D+B 
groups (P<0.001, P<0.05, P<0.01, respectively). Microscopic examination revealed normal prostate tissue in control and B groups. In Diabetic 
group glandular lumens filled with cellular debris and leucocytic infiltrate. Glandular epithelium also degenerated and thickened in some 
regions. B. Chrysogonum administration improved general tissue structure in the D+B group. Epithelium was better preserved and less debris 
was seen in the glandular lumen.  
CONCLUSIONS: Our study is the first study in the literature to examine the therapeutic effect of Bongard Chrysogonum on prostate tissue in 
diabetes. In our study, we observed that therapeutic effect of B. Chrysogonum treatment on diabetes caused prostatic hypertrophy. 
Key words: Diabetes Mellitus, Prostate, Bongardia chrysogonum, Testosterone 
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2-(2,3,4-Trimetoksifenil)-1-(Sübstitüefenil) Akrilonitril ve 7,8-Dihidroksi-1-(Sübstitüefenil) Kumarin Bileşiklerinin İnsan Meme 
Kanseri Hücre Serileri Üzerine Anti-Kanserojenik Özelliklerinin Araştırılması 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kumarin türevlerine bitkilerde tek başlarına veya karışımları halinde yaygın olarak rastlanmaktadır. Bu tür bileşikler çeşitli biyolojik 
aktiviteleri nedeniyle son yıllarda önem kazanmış doğal bileşikler arasında yer alır. Bu çalışma, sübstitüe fenilakrilonitril bileşiklerinin ve bu 
bileşiklerden elde edilen dihidroksikumarin bileşiklerinin insan meme kanseri hücre hattı (MCF-7) üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla 
yapıldı.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, ilk olarak fenilakrilonitril bileşikleri [Kimyasal formül: 1 bileşiği; 2-(2,3,4-trimetoksifenil)-1-(3-metilfenil)akrilonitril 
(C19H19NO3) ve 2 bileşiği; 2-(2,3,4-trimetoksifenil)-1-(4-metilfenil)akrilonitril (C19H19NO3)] Knoevenagel kondenzasyon protokolüne göre 
sentezlendi. 3 bileşiği [Kimyasal formül: 7,8-dihidroksi-1-(3-metilfenil)kumarin (C16H12O4)] ve 4 bileşiği; [7,8-dihidroksi-1-(4-metilfenil)kumarin 
(C16H12O4)], 1 ve 2 bileşiklerinin silikajel ve piridinyum hidroklorürün varlığında Mikrodalga kullanılarak sentezlendi. Bu bileşiklerin farklı 
konsantrasyonlarının (1, 5, 25, 50 ve 100 µM) MCF-7 hücre hatları üzerindeki etkileri MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)difeniltetrazoliumbromid] 
assay yöntemi ile belirlendi.  
BULGULAR: Çalışma sonunda, 1, 2 ve 4 bileşiklerinin canlılıktaki azalmaların sadece 100 μM’lık konsantrasyonlarda istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu belirlendi (p<0.01). 3 bileşiğinin ise 50 ve 100 μM’lık dozların hücre canlılığında anlamlı azalmalara neden olduğu bulundu (p<0.01). 
SONUÇ: Çalışma sonuçları, elde edilen fenil akrilonitril (1ve 2) ve dihidroksikumarin (3 ve 4) bileşiklerinin anti-kanserojenik özelliğe sahip 
olduğunu ve meme kanseri tedavisinde umut verici ajanlar olabileceğini göstermiştir.  
TEŞEKKÜR: Bu çalışma TUBİTAK (Proje no: 110T652) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Fenilakrilonitril, Hücre canlılığı, Kumarin MCF-7, MTT assay 
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AIM: Coumarin derivatives are found naturally in many plants. Recently, these compounds are important among natural compounds because 
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of various biological activities. In this study, substitue phenylacrylonitrile and dihydroxyphenyl coumarine compounds were conducted to 
investigate the effects on human breast cancer cell line (MCF-7).  
METHODS: In the present study, phenylacrylonitrile compounds [chemical formula: compound 1; 2-(2,3,4-trimethoxyphenyl)-1-(3-
methylphenyl)acrylonitrile (C19H19NO3) and compound 2; 2-(2,3,4-trimethoxyphenyl)-1-(4- methylphenyl) acrylonitrile (C19H19NO3)] were 
synthesized according to the Knoevenagel condensations protocol. Compound 3 [chemical formula: 7,8-dihydroxy-1-(3-methylphenyl) 
coumarin (C16H12O4)] was synthesized from the reaction of compound 1 with pyridinium hydrochloride in the presence silica gel by using 
microwave. Compound 4 [7,8-dihydroxy-1-(4-methylphenyl)coumarin (C16H12O4)], were synthesized by the interaction of compound 2 with 
pyridinium hydrochloride in the presence silica gel by using microwave. The cytotoxicity effects of these compounds in the different 
concentrations (1, 5, 25, 50 and 100 µM) were determined against MCF-7 cell lines by using MTT ([3-(4,5-dimethylthiazol)-2-yl]-2,5-diphenyl-
2H-tetrazolium bromide]) assay method.   
RESULTS: At 100 µM concentrations of the compounds 1, 2 and 4 significantly reduced the percentage of viability of MCF-7cells (p<0.01). At 50 
and 100 µM concentrations of compound 3 significantly reduced the percentage of viability of MCF-7 cells (p<0.01).   
CONCLUSIONS: The study results displayed that phenylacrylonitrile (1 and 2) and dihydroxyphenyl coumarine (3 and 4) compounds have anti-
carcinogenic properties and they may be useful for anticancer drug development in the future.  
Acknowledgments: This work is supported by The Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) (Project Number: 110T652). 
The authors are grateful to the Research Fund of the TUBITAK for their support. 
Key words: Cell viability, Coumarine, MCF-7, MTT assay, Phenylacrylonitrile 
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Obez ve Obez Olmayan Pre- ve Post-Menopozal Kadınlarda Nesfatin-1, Kisspeptin ve Leptin Düzeyleri 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, pre- ve post-menopozal dönemde nesfatin-1, kisspeptin ve leptinin enerji metabolizması ve üreme üzerine 
etkilerini ortaya koymak ve pre- ve post-menopozal dönemler arasındaki enerji metabolizması farkının bu faktörlerden kaynaklanıp 
kaynaklanmadığının araştırılmasıdır.   
YÖNTEMLER: Çalışma için Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda onay 
alınmıştır. Çalışmaya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Menopoz Polikliniğine başvuran 83 kadın katıldı. Katılımcılar menopoza girmemiş 
normal kilolu kadınlar (n=25), menopoza girmemiş obez kadınlar (n=18), postmenpozal normal kilolu kadınlar (n=17) ve postmenopozal obez 
kadınlar (n=23) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Katılımcılardan alınan açlık kanlarında nesfatin-1, leptin ve kisspeptin düzeyleri ticari kitler 
kullanılarak ölçülmüştür. Katılımcıların boy, kilo, beden kitle indeksi ve vücut yağ oranları ölçülmüştür. Değişkenlerin normal dağılım gösterip 
göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile test edildi. Normal dağılıma sahip değişkenlerin analizi tek yönlü varyans analizi (ANOVA), normal 
dağılıma sahip olmayan değişkenlerin analizi ise parametrik olmayan testlerden olan Kruskal-Wallis testi ile yapıldı. P değerinin 0,05’ten küçük 
olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.   
BULGULAR: Nesfatin-1 ve kisspeptin-1 seviyeleri bakımından gruplar arasında istatistik olarak anlamlı bir fark yoktu (P > 0.05). Leptin seviyeleri 
obez gruplarda normal kilolu gruplardan daha yüksekti ve aralarındaki fark istatistik olarak anlamlı idi (P < 0.05), ancak menopoz öncesi ve 
sonrası grupları arasında istatistik olarak anlamlı bir fark yoktu (P > 0.05).   
SONUÇ: Leptin seviyeleri obezlerde normal kilolulara göre daha yüksek iken, nesfatin 1 ve kisspeptin seviyeleri ne obeziteden ne de menopozal 
durumdan etkilenmedi. Bununla birlikte, katılımcıların beslenme ve aktivite durumu da göz önüne alınarak yapılacak daha detaylı çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, Menopoz, Obezite, Leptin, Kisspeptin 
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AIM: The aim of this study was to investigate the effects of nesfatin-1, kisspeptin and leptin on energy metabolism and reproduction, and 
investigate whether the difference on energy metabolism between pre- and post- menopausal periods arise from these hormones.   
METHODS: The study protocol was reviewed and approved by the institutional review board of Medical Faculty of Necmettin Erbakan 
University. Eighty-three women who have applied to Menopause Clinic in Konya Education and Research Hospital were participated to the 
present study. The participants were divided into four groups as premenopausal normal weighted women (n=25), premenopausal obese 
women (n=18), postmenopausal normal weighted women (n=17) and postmenopausal obese women (n=23). Nesfatin-1, leptin and kisspeptin 
levels were measured by using commercially available kits in fasting blood samples of the participants. Height, weight, body mass index and 
body fat percentage of the participants were measured. Data were analyzed for normality by the Kolmogorov-Smirnov test. For normally 
distributed variables, one way analysis of variance (ANOVA) and for non-normally distributed variables Kruskal-Wallis test were used. The level 
of statistical significance was set at P < 0.05.  
RESULTS: There was no statistically significant difference in the nesfatin-1 and kisspeptin levels among the groups (P > 0.05). In the obese 
groups, leptin levels were higher than the normal weighted groups and difference was statistically significant (P < 0.05), on the other hand 
there was no statistically significant difference in the pre and postmenopausal groups (P > 0.05).  
CONCLUSION: While leptin levels were higher in the obese subjects than the normal weighted subjects, nesftain 1 and kisspeptin levels were 
affected from neither obesity nor menopausal status. However, further research is needed considering nutrition and activity status of the 
participants. 
Key words: Nesfatin-1, Menopause, Obesity, Leptin, Kisspeptin 
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AMAÇ: Diyabetes mellitus (DM) dünya çapında yaygın olan bir hastalıktır. DM’nin oksidatif strese bağlı apoptozisi başlattığı rapor edilmektedir. 
Çinko antioksidan ve anti-apoptotik etkileri olan, vücutta eser miktarda bulunan bir elementtir. Ayrıca çinkonun beta hücre fonksiyonunu 
iyileştirdiği de gösterilmiştir, ancak apoptozisi nasıl inhibe ettiğine dair bilgilerimiz hala sınırlı düzeydedir. Bu çalışmanın amacı; DM de çinko 
takviyesinin bazı mitojenle aktive olan protein kinazlar (MAPK) aracılığıyla anti-apoptotik etkisini araştırmaktır.  
YÖNTEM: Gruplar; kontrol (K), çinko takviyesi (K+Z), diyabet (D) ve diyabet çinko (D+Z) olarak oluşturuldu. STZ ile tip 1 diyabet oluşturulduktan 
sonra, çinko takviyesi 24 saat süreyle besi yerine eklenerek inkübe edildi. Daha sonra hücre dışı sinyal regüle kinaz (ERK)-1 / (ERK)-2, stresle 
aktive edilen kinaz (SAPK), P38, apoptosis uyarıcı factor (AIF) ve Bcl-2’yi ölçmek için proteinler izole edilmiştir. Protein ifadeleri Western Blot 
yöntemi kullanılarak yapılmıştır.  
SONUÇLAR: Diyabet grubunda kontrole göre ERK-1 ve ERK-2 protein düzeyinde azalma olmasına rağmen, SAPK ve P38 düzeyinde artış saptandı. 
D+Z grubunda ise SAPK ve P38 azalmasına neden olsada, ERK-1 ve ERK-2 protein düzeyi azaldı. D grubunda AIF ve Bcl-2 protein düzeyleri 
yüksekti. D+Z grubunda AIF ve Bcl-2 protein düzeyleri kısmi olarak iyileşmiştir.   
SONUÇ: Diyabet P38, SAP düzeyini arttırarak ve ERK-1 ve ERK-2 düzeyini azaltarak apoptozisi tetiklemiştir. Diyabet sonrasında çinko takviyesi 
ise P38, SAP düzeyini azaltmış ve ERK-1 ve ERK-2 düzeylerini arttırarak apoptozisi azaltmıştır. Sonuç olarak çinko, diyabet hastalarında kalan 
beta hücrelerini korumak amacıyla anti-apoptotik bir ajan olarak kullanılabilecek bir aday olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, Çinko takviyesi,Diyabet, Mitojenle aktive olan protein kinaz 
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AIM: Diabetes mellitus (DM) is one of the most common disease in worldwide. DM is well known to relate oxidative stress, resulting in 
triggering apoptosis. Zinc is a trace element in the body and has antiapoptotic and antioxidant effects. Moreover, zinc has been shown to be 
able to restore the beta cell function, but limited data has been available the mechanism of it for how to inhibit the apoptosis. The aim of the 
current study was to investigate the effect of zinc supplementation on apoptosis by mitogen-activated protein kinase in pancreatic beta cell 
with type-I diabetes.   
METHODS: The groups were created as Control (C), Zinc supplementation (C+Z), Diabetes (D), Diabetes+Zinc (D+Z). After created type-I 
diabetes by using STZ, zinc supplementation was incubated for twenty-four hours. Then, the protein was isolated to measure extracellular-
signal-regulated kinases (ERK)-1, ERK-2, stress-activated protein kinase (SAPK), P38, apoptosis inducing factor (AIF) and Bcl-2.   
RESULTS: Although diabetes decreased the protein level of ERK-1 and ERK-2 versus (vs.) control, diabetes elevated the protein level of SAPK 
and p38 vs. control. D+Z group was decreased the level of ERK-1 and ERK-2,although D+Z group was caused to diminish SAPK and p38 protein 
levels. D group was led to increase AIF and Bcl-2 protein levels. D+Z was partially restored the protein level of AIF and Bcl-2.   
CONCLUSION: Diabetes triggered apoptosis by increasing P38, SAP and decreasing ERK-1 and ERK-2 protein levels, zinc supplementation after 
diabetes was blocked the apoptosis by decreasing P38, SAP and increasing ERK-1 and ERK-2. Consequently, zinc may be an excellent candidate 
as an antiapoptotic agent to protect the mass of beta cell remaining in diabetes patients. 
Key words: Apoptosis, Diabetes, Mitogen activeted protein kinase, Zinc supplemantation 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada yüksek oranda doymuş yağlı diyetle beslenen sıçanlarda, haftada sadece 2 gün tam gıda kısıtlamasının (aralıklı 
besleme) serum adiponektin ve lipit metabolizması üzerine etkileri incelenmiştir.   
YÖNTEMLER: Wistar albino sıçanlar deney (aralıklı besleme) ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki grupta da adaptasyon için 
uygulanan % 32.8 yağ içerikli, yüksek yağlı diyet ile 2 hafta ön besleme sonrasında, 10 hafta boyunca yüksek yağlı diyet ile beslemeye devam 
edilmiştir. Deney grubu haftada sadece 2 gün tamamen yemden uzak tutulmuştur.   
BULGULAR: Deney başında kontrol ve deney grubu ağırlık ortalamaları 313.71±23.03 g, 312.40±25.93 g iken, deney sonunda bu değerler 
(p<0.05) öneminde kontrol grubunda 400.92±27.14 g, deney grubunda ise 365.73±35.02 g, olarak tesbit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 
serum adiponektin değeri kontrol grubunda 90.58±26.14 mg/dl, deney grubunda ise 103.60±14.45 mg/dl olarak tesbit edilmiş olup aradaki 
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değer farkı anlamlı bulunmamıştır. Serum trigliserit değeri kontrol grubunda 100.55±33.26 mg/dl olarak ölçülürken, bu değerin deney grubunda 
80.34±9.70 mg/dl olarak önemli oranda azaldığı (p<0.05) tespit edildi. Serum kolesterol değerleri ise kontrol grubunda 57.92±10.90 mg/dl 
olurken, deney grubunda 64.00±53.79 mg/dl olarak gözlendi ve gruplar arası değer farkı istatistiksel açıdan önemli bulunmadı. Serum VLDL 
değerleri kontrol grubunda 18.35±8.10 mg/dl deney grubunda ise 22.35±8.75 mg/dl olarak tespit edildi. Serum HDL değerleri ise kontrol 
grubunda 47.21±9.82 mg/dl, deney grubunda 42.60±11.56 mg/dl olarak bulundu.   
SONUÇ: İnflamasyon tetikleyicisi ve kronik düşük dereceli inflamasyon halinin göstergesi olan obezitenin, yüksek yağlı diyet uygulamasına 
devam edilmesine rağmen, bazı çevre faktörleri ile de modüle edilebileceği bu çalışma ile gösterildi. 
Anahtar Kelimeler: Adiponektin, Obezite, Sıçan, Trigliserit, Yüksek Yağlı Diet 
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AIM: In this study, the effect of two-days food restriction per week (intermittent feeding) on the serum adiponectin and lipid profiles in rats 
that were subject with a highly saturated fat diet was investigated.  
METHODS: A population of Wistar albino rats were devided into two groups; experimental group (intermittent feeding) and control group. 
Both groups were fed with high-fat ratio, %32.8 fat-inclusive for two weeks as an adaptation period, and following that, they were fed with 
high fat ratio diet for 10 weeks. The experimental group was completely deprived of food for 2 days a week nonconsecutively.  
RESULTS: At the beginning of the trial, at control and experimental group live weight averages were respectively 313.71±23.03 g and 
312.40±25.93 g, at the end of the trial these values were found to be 400.92±27.14 g in control group, in the experimental group this was 
365.73±35.02. This difference was also statistically significant (p<0.05). Analysis show serum adinopectin values were 90.58±26.14 mg/dl in 
control group and 103.60±14.45 mg/dl in experimental group; however, the difference between these values were found to be insignificant. 
Serum trigliserid levels were as 100.55±33.26 mg/dl in the control group, while this value was significantly reduced down to 80.34±9.70 mg/dl 
in the trial group (p<0.05). The serum VLDL levels were determined as 18.35±8.10 mg/dl in the control group and trial group had 22.35±8.75 
mg/dl. Serum cholestherol levels, on the other hand, were 57.92±10.90 mg/dl in the control group, while a value of 64.00±53.79 mg/dl was 
observed in the trial group, which was not statistically significant.   
CONCLUSIONS: To conclude, we can say that, obesity which is the trigger of the inflammation and indicator of the state of the low degree 
inflammation could be modulated by some environmental factors even in the existence of high fat diet application as shown for in the study. 
Key words: Adiponectin, Obesity, Rat, Trigliserid, Highly fat diet 
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GİRİŞ-AMAÇ: Diyabetik nöropati diyabetin en yaygın kronik komplikasyonlarından biridir ve diyabetli hastaların %50’den fazlasını 
etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı üzüm çekirdeği ekstresinin (ÜÇE), diyabetik nöropati üzerindeki etkisini araştırmaktır. 
YÖNTEM: Deneylerde 30 adet BALB/C cinsi dişi fare kullanıldı. Kontrol grubu (Knt), diyabet grubu (DM) ve Diyabet+50 mg/kg ÜÇE grubu 
(DM+50) olmak üzere üç grup oluşturuldu. Diyabet oluşturmak için 180 mg/kg streptozotosin intraperitoneal uygulandı. Diyabet 
oluşturulduktan sonra ve altıncı hafta sonunda kuyruk veninden kan glikoz seviyeleri ölçüldü. Altı hafta boyunca ÜÇE oral gavaj yoluyla verildi. 
Deneyin başlamasından 6 hafta sonra hot plate testi uygulandı. Hayvanlardan alınan siyatik sinir dokusu histolojik olarak incelendi.   
BULGULAR: Kan glikoz seviyeleri; Knt 119.83±29,94 mg/dl, DM 476,33±191,60 mg/dl ve DM+50 369,83±170,40 mg/dl. ÜÇE uygulaması kan 
glikoz düzeylerinde azalma oluşturdu. Knt ile kıyaslandığında gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık tespit edildi (p<0.005). Hot plate testi; 
Knt 20,02±5,03 sn, DM 22,67±5,23 sn ve DM+50 19,17±4,36 sn. Hot plate ölçümleri arasında istatistiksel olarak farklılık görülmedi. Histolojik 
değerlendirme; Kontrol grubunda siyatik sinir liflerinin normal histolojik görünümde ve aksonların düzenli bir miyelin kılıfa sahip olduğu 
görüldü, histopatolojik skoru 0,48 ±0.65 olarak ölçüldü. Diyabet grubuna ait kesitlerde miyelin kılıfta bozulma, aksonlarda büzüşme gözlendi ve 
histopatolojik skor 2,12±0,83 olarak ölçüldü (p ═0.000). DM+50, diyabetin yol açtığı miyelin kılıf ve aksonal değişikliklerin ÜÇE etkisiyle azaldığı 
görüldü, histopatolojik skor 1,64±0,91 olarak ölçüldü, Knt ile kıyaslandığında istatistiksel olarak farklılık görülmedi.  
SONUÇ: Bu çalışmayla ÜÇE'nin antihiperglisemik etkiler gösterdiği, siyatik sinir hasarında önemli ölçüde düzelme sağladığı ve ağrı eşiği 
değerlerini Knt değerlerine yaklaştırdığı gösterildi. 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik nöropati, ÜÇE, Hot Plate Testi, Streptozotosin 
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BACKGROUND: Diabetic neuropathy is one of the most common chronic complications of diabetes and affects more than 50% of patients with 
diabetes. The aim of this study is to investigate the effects of grape seed extract (GSE) on diabetic neuropathy.  
METHODS: 30 BALB/C female mice were used in the experiment. Three groups: control group (Cnt), diabetes group (DM), and diabetes+50 
mg/kg GSE group (DM+50) were formed. Diabetes was induced by an 180mg/kg intraperitoneally injection with streptozotocin. At the end of 
the sixth week after diabetes created, tail vein blood glucose levels were measured. GSE was given by oral gavage for six weeks. Six weeks after 
the start of the experiment a hot plate test was performed. Sciatic nerve tissue from animals were histologically examined.  
RESULTS: Blood glucose levels; Cnt 119,83±29,94 mg/dL, DM 476,33±191,60 mg/dL and DM+50 369,83±170,40 mg/dl. GSE application created 
reductions in blood glucose levels. Compared with Cnt, statistical differences were detected between the groups (p <0.005). Hot plate test; Cnt 
20,02±5,03 sec., DM 22,67±5,23 sec., and DM+50 19,17±4,36 sec. No statistical differences were observed between hot plate measurements. 
Histological evaluation; The sciatic nerve fibers in Cnt was found to have a regular normal histological appearance of the myelin sheath and 
axons, and histopathologic score was measured as 0,48±0,65. Degeneration of the myelin sheath, shrinkage in axons in the cross-section of DM 
was observed, histopathologic score was measured as 2.12±0.83 (p═0.000). DM+50, the myelin sheath and axonal changes caused by diabetes 
were seen to decrease with the effect of GSE, histopathologic score was measured as 1.64±0.91, and compared with the Cnt no statistical 
differences were observed.   
CONCLUSION: In the present study, GSE has shown antihyperglycemic effects, it provides a significant improvement in sciatic nerve damage 
and pain threshold values were shown to be closer to Cnt values. 
Key words: Diabetic Neuropathy, GSE, Hot Plate Test, Streptozotocin 
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AMAÇ: Son yıllarda zerdeçaldaki aktif polifenol olan kurkuminin sisplatin içeren kemoterapi rejimlerinde sinerjistik bir role sahip olduğunu 
gösteren bilgiler artmaktadır. Kurkuminin güvenli bir adjuvan olduğunu göstermek için söz konusu ajanların sistemik etkileşimlerinin 
araştırılması gerektiğinden bu polifenolün sisplatin uygulanan sıçanlarda hipotalamik-hipofizer-adrenal (HPA) aksa etkilerini incelemeyi 
amaçladık.  
YÖNTEMLER: Toplamda 34 erkek Wistar sıçan kontrol (Con; n=7), sisplatin (Cis; n=10, kurkumin (Cur; n=7) ve sisplatin + kurkumin (CisCur; n=10) 
olmak üzere gruplara ayrıldı. Cis ve Cur hayvanlarına 5 hafta süresince (sırasıyla) 5 mg/kg/hafta, i.p. sisplatin ve 300 mg/kg/gün, p.o. kurkumin 
uygulandı. CisCur grubu aynı dozlarda hem sisplatin hem kurkumin aldı. Kon grubuna yalnızca taşıyıcı (fizyolojik salin ve mısır yağı) verildi. 
Hayvanlar adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve kortikosteron (CORT) ölçümleri için kan elde etmek maksadıyla eksanguine edildi. Beyin 
çıkarıldı ve hipokampal dokuda mineralokortikoid (MR) ve glukokortikoid (GR) reseptörleri belirlendi. Analizler ELISA yöntemiyle gerçekleştirildi. 
BULGULAR: Sisplatin ve kurkumin tedavilerinin araştırılan parametreleri bozmadığını bulduk (p<0.05). Ayrıca, kurkumin ve sisplatinin birlikte 
uygulanmasının kontrollere kıyasla ACTH ve CORT’un plazma konsantrasyonları ile hipokampal MR ve GR seviyelerini değiştirmediğini kaydettik 
(p<0.05).  
SONUÇLAR: Sonuçlarımıza göre tek başına veya kombine halde sisplatin ve kurkumin tedavisi HPA aksını etkilememektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, Kurkumin, Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal aks, Mineralokortikoid reseptörü, Glukokortikoid reseptörü 
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AIM: In recent years, an increasing amount of data indicates a synergistic role of curcumin, the active polyphenol of turmeric, in cisplatin-
containing chemotherapy regimens. Because the systemic interactions of these agents need to be determined to ensure curcumin is a safe 
adjuvant, we aimed to investigate the effects of this polyphenol on hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis in cisplatin-treated rats.  
METHODS: A total of 34 male Wistar rats were divided into groups as control (Con; n=7), cisplatin (Cis; n=10), curcumin (Cur; n=7), and cisplatin 
plus curcumin (CisCur; n=10). A dose of 5 mg/kg/week, i.p. cisplatin and of 300 mg/kg/day, p.o. curcumin was administered for 5 weeks to Cis 
and Cur animals, respectively. CisCur group has received same doses of both cisplatin and curcumin. Only vehicles (physiological saline and 
corn-oil) were applied to Con group. The animals were exsanguinated to obtain blood where adrenocorticotropic hormone (ACTH) and 
corticosterone (CORT) were measured. The brain was excised, and mineralocorticoid (MR) and glucocorticoid (GR) receptors were estimated in 
the hippocampal tissue. The analyses were performed using the ELISA method.  
RESULTS: We found that neither cisplatin nor curcumin treatment disturbed the investigated parameters (p<0.05). Additionally, we noted that 
the co-administration of curcumin and cisplatin did not change the plasma concentrations of ACTH and CORT, and hippocampal levels of MR 
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and GR in comparison to controls (p<0.05).  
CONCLUSIONS: To our results, neither individually nor combined treatment of cisplatin and curcumin alter HPA axis. 
Key words: Cisplatin, Curcumin, Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis, Mineralocorticoid receptor, Glucocorticoid receptor 
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GİRİŞ-AMAÇ: Diyabetik hastalarda yara iyileşmesi bozulmuş ve yaralar çoğunlukla multibakteriyel ajanlarla enfektedir. Bu çalışmada enfekte 
diyabetik yara modelinde dezenfektan olarak verilen povidon iyot ve kekik yağının etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Deneysel olarak 60 mg/kg streptozotosin (STZ) verilerek diyabet oluşturulmuş sıçanlardan 72 saat sonra kan şekeri ölçümlerinde 
300 mg/dl üzerinde olanlar diyabet kabul edildi. Çalışma 2 grup üzerinde planlandı. Grup 1: Diyabet + povidon iyot + thiocilline (D+PI+T), grup 2: 
Diyabet + kekik + thiocilline (D+K+T). Sıçanlara orta çizgiye 1.5 cm uzaklıkta olmak üzere her iki sırt bölgesine 0.5 cm aralıklarla 3 sağ ve 3 sol 
tarafa toplam 6 adet tam kat deri defekti oluşturuldu. Yaraların enfekte olması için 3 gün herhangi bir tedavi verilmedi. 3. gün her grupta 
deneklerden yara yeri sürüntüsü alınarak enfekte olduğu belirlendi. Yara bakımı yapılırken 1. grup povidon iyot, 2. grup ise kekik yağı ile 
dezenfekte edilmiştir. Sonrasında her iki gruba thiocilline ile pansuman yapıldı. 20 gün sonra doku defektlerinin bulunduğu bölgeler yüzeyel 
fasyayı içerecek şekilde alınarak histopatolojik olarak incelendi. Histopatolojik incelemede ülserasyon, nekroz, epitelizasyon, konjesyon, ödem, 
polimorf nüveli lökosit (PNL), monosit, fibroblast, neovaskülarizasyon değerlendirildi.  
BULGULAR: Histopatolojik değerlendirmede PI grubuna göre kekik verilen grupta istatistiksel olarak daha az nekroz görülmüştür (P=0.03). 
Monosit açısından PI grubuna göre kekik verilen grupta daha az monosite rastlanmıştır (P=0.03). Kekik grubunda ülserasyon, ödem, PNL, 
fibroblast ve neovaskülarizasyonun azaldığı, epitelizasyon ve konjesyonun arttığı tespit edildi.  
SONUÇ: Açık yaralarda dezenfektan olarak povidon iyotun kullanımı epitelizasyonu bozduğu için tartışmalı olup hem antiseptik olup hem de 
yara iyileşmesini olumsuz etkilemeyecek bir ajanın kullanılması gerekmektedir. Kekik yağının yara iyileşmesini de olumlu etkilediği 
belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında kekik yağının pansuman öncesi antiseptik olarak kullanılabileceği kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus, Yara enfeksiyonu, Kekik yağı, Dezenfektan etki 
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AIM: Wound healing of diabetic patients is impaired and wounds are mostly infected with multibacterial agents. We aimed to compare the 
efficacy of thyme oil and povidone iodine as a disinfectant in the diabetic wound model.  
METHODS: Diabetes was induced in groups by intraperitoneal injection of streptozotocin (STZ) (60 mg/kg). After 72 hours, rats with over 
300mg/dl of blood glucose measurement were considered on diabetes. Diabetic rats were divided into two groups; group 1(PI): 
diabetes+povidone iodine+thiocilline; group 2(TO): diabetes+thyme oil+thiocilline. 6 full-thickness skin defects were created 1.5 cm from the 
center line on dorsal of rats. In each side of dorsal 3 skin defects with 0.5 cm intervals were created. Wounds didn't receive any treatment for 3 
days for infection. On the third day, wounds were determined to be infected by taking wound swab from rats in each group. Group 1 and group 
2 were disinfected respectively with povidone iodine, thyme oil. Then both groups were dressed with thiocilline for 20 days. Tissue defects 
including the superficial fascia were removed for histopathological examination. Ulceration, necrosis, epithelialization, congestion, edema, 
polymorphonuclear leukocytes(PNL), monocytes, fibroblasts, neovascularization were evaluated with histopathological examination.  
RESULTS: According to histopathological evaluation, statistically less necrosis was seen in the group 2 (TO) as compared to group 1 (PI) 
(P=0.03). Monocytes were observed fewer in the group 2(TO) as compared to group 1(PI) (P=0.03). It was found that ulceration, edema, PNL, 
fibroblast and neovascularization decreased and epithelialization, congestion increased.  
CONCLUSION: Because of epithelialization break, the use of povidone iodine as a disinfectant in open wounds is controversial. So an antiseptic 
agent which isn't adversely affect the wound healing must use. It was determined that thyme oil effected positive the wound healing. In the 
light of this information we believe that thyme oil can be used as an antiseptic before dressing. 
Keywords: Diabetes Mellitus, wound infection, thyme oil, disinfectant effect 
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GİRİŞ: Cerrahi öncesi yapılan değerlendirmelerde diyabetes mellitus ve şeker regülasyonu cerrahi girişime karar vermede önem arz etmektedir. 
Çalışmamızda diyabetik sıçan modelinde anesteziye giriş süreleri, şeker düzeyleri ve kilo arasındaki korelasyonu araştırmayı amaçladık.  
YÖNTEMLER: Ağırlıkları eşleştirilmiş erişkin erkek Wistar sıçanlar kontrol (n=7) ve diyabetik (n=7) olmak üzere gruplandı. İkinci grupta 50 mg/kg 
tek doz intraperitoneal streptozotosin enjeksiyonu ile diyabet indüklenmiştir. Enjeksiyondan 72 saat sonra 300 mg/kg üzerinde kan glukoz 
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konsantrasyonuna sahip olan hayvanlar diyabetik kabul edilmişlerdir. 7 gün boyunca ağırlıklar ve kan şekeri düzeyleri gözlemlenmiştir. 
Deneylerin sonunda her iki gruba 80 mg/kg ketamin ve 12 mg/kg ksilazin uygulanmış ve anestezi indüksiyon süresi kaydedilmiştir. Anestezi 
değerlendirmesi için bir klemp kullanılarak ayak parmağı kıstırıldı. Anestezi değerlendirmesi iki kişinin gözlemiyle “anesteziye tam girmiştir veya 
girmemiştir” şeklinde değerlendirildi. İstatistiksel analizler için Student t ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır.  
BULGULAR: Diyabetik grupta anestezi indüksiyon süresi kontrollere kıyasla anlamlı şekilde azalmıştı (p<0.01). Diyabetik hayvanların kiloları 
kontrol grubundan daha düşüktü (p<0.01). Diyabetik grupta korelasyon analizi hayvanların ağırlık ve kan glukoz düzeyinin anestezi indüksiyon 
süresini etkilemediğini gösterdi (sırasıyla, p=0.80, r: 0.150; p=0.68, r:-0.300). Diyabetiklerde kan glukoz konsantrasyonu ile ağırlık arasında 
negatif korelasyon saptandı (p<0.05, r: -0.828).  
SONUÇ: Anestetik ajanların dozu anestezinin etkinliği ve cerrahi komplikasyonlar açısından öneme sahiptir. Sonuçlarımız diyabetiklerin 
anesteziye duyarlı olduklarını gösterdiğinden anestetiklerin dozlarının diyabet mevcudiyeti göz önünde bulundurularak hassas biçimde 
ayarlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Sıçan, Anestezi Duyarlılığı 
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AIM: Diabetes mellitus and glucose regulation have an importance for the decision of surgery in pre-surgical assessments. In our study, we 
aimed to investigate correlations between the induction time of anesthesia, glucose level, and weight in a diabetic rat model. 
METHODS: Weight-matched adult male Wistar rats were grouped as control (n=7) and diabetic (n=7). In the latter group, diabetes was induced 
by the single intraperitoneal injection of 50 mg/kg streptozotosin. 72 hours after the injection, animals possessing a blood glucose 
concentration above 300 mg/kg were considered diabetic. The weights and blood glucose levels were observed for 7 days. At the end, 80 
mg/kg ketamine and 12 mg/kg xylazine were administered to both groups and the induction time of anesthesia was recorded. For anesthesia 
evaluation toe was pinched by using a clamp. Anesthesia assessment was regarded as “has entered in full anesthesia or hasn’t entered” by 
observation of two people. The Student’s t- and Pearson’s correlation tests were used for statistical analyses.  
RESULTS: The induction time of anesthesia was significantly reduced in diabetic group compared to the controls (p<0.01). Diabetic animals 
weighed less than control group (p<0.01). The correlation analysis in diabetic group showed that the weight and blood glucose level of animals 
do not influence the induction time of anesthesia (respectively, p=0.80, r:0.150; p=0.68, r:-0.300). A negative correlation between the blood 
glucose concentration and weight was found in diabetics (p<0.05, r: -0.828).  
CONCLUSION: The dosage of anesthetic agents has an importance in the effectiveness of anesthesia, and in surgical complications. Since our 
results indicate the susceptibility of diabetics to anesthesia, we suggest that the dose of anesthetics should be finely adjusted considering the 
presence of diabetes. 
Key words: Diabetes Mellitus, Rat, Anesthesia Responsiveness 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada, Streptozotosin (STZ) ile tip 2 diyabet oluşturulmuş ratlarda Adropin’in glukoz ve lipid metabolizması üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Wistar albino dişi sıçanlar, kontrol (K), diyabet (D) ve diyabet + adropin (DA) olmak üzere rastgele gruplara ayrıldı. D ve DA 
gruplarına, oral olarak iki hafta yüksek yağlı diyetle (10 ml/kg) beslendi ve tek doz STZ (35 mg/kg) intraperitoneal olarak enjekte edildi. STZ 
enjeksiyonundan 72 saat sonra, DA grubuna 10 gün boyunca günde bir kez adropin (2.1 μg/kg) intraperitonel verildi. Kan glukoz, total 
kolesterol (TC), trigliserid (TG), düşük dansiteli lipoprotein-kolesterolün (LDL-C), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-C) gibi 
biyokimyasal parametreler ölçüldü. Ayrıca serum insulin ve adropin düzeyleri ELİSA yöntemiyle ölçüldü. Pankreas dokusunda tümör nekrozu 
faktör-alfa (TNF-α), interlökin 6 (IL-6) and İndüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) mRNA ekspresyon düzeyleri RT-PCR ile belirlendi.  
BULGULAR: D grubu ile karşılaştırıldığında DA grubunda kan glikoz, HbA1c (%), HOMA-IR düzeylerinin anlamlı bir şekilde azaldığı ve HOMA-β, 
serum insulin düzeylerinin anlamlı bir şekilde arttığı saptandı. Bunun yanında intraperitonel adropin uygulaması serum TC, TG, LDL-C 
seviyelerini azaltırken, HDL-C düzeyini artırdığı gözlendi. Adropin, TNF-α, IL-6 ve iNOS mRNA ekspresyon düzeylerini de düzenlediği tespit edildi.
  
SONUÇLAR: Tip 2 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda adropin uygulaması, kan glikoz, HbA1c (%), HOMA-IR aktivitesinin azalışına bağlı olarak 
antidiyabetik potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında diyabette artan TC, TG, LDL-C düzeylerinin adropin uygulanan gruplarda 
azalması ve HDL-C düzeylerinin artması, adropin’in hipolipidemik etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Ayrıca adropin, TNF-α, IL-6 ve iNOS 
mRNA ekspresyonunu azaltarak gelecekte tip 2 diyabetik hastalıkların tedavisinde potansiyel bir role sahip olabileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Adropin, tip 2 diyabetik sıçan, kan şekeri, insülin, yüksek yağlı diyet 
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AIM: In this study, the effects of adropin on glucose and lipid metabolism are investigated in the STZ-induced type 2 diabetic rats. 
METHODS: Wistar albino female rats were divided randomly into following groups: control (C), diabetes (D) and diabetes + adropin (DA). D and 
DA groups were administered with orally high fat diet (10 mL/kg) for two weeks and intraperitonally injected with a single dose of 
streptozotocin (35 mg/kg). 72 hours after the streptozotocin injection, Adropin (2.1 μg/kg/day) was given intraperitoneally to DA group for 10 
days. The study involved the evaluation of biochemical parameters, including blood glucose, total cholesterol (TC), triglycerides (TG), low-
density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C). Additionally, the serum levels of insulin and adropin were 
determined by ELISA. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin 6 (IL-6) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) mRNA gene 
expressions in pancreas tissue were determined by reverse transcription-polymerase chain reaction.  
RESULTS: It showed that a significant reduction in blood glucose levels, HbA1c (%), HOMA-IR and increase in HOMA-β, serum insulin levels in 
the DA group compared with D group. In addition, intraperitoneal adropin application can reduce serum levels of TC, TG, LDL-C, and increase 
level of HDL-C. Adropin also effectively ameliorated the alterations in TNF-α, IL-6 and iNOS mRNA expression.   
CONCLUSIONS: We can say that application of adropin to type 2 diabetic rats has potential antidiabetic effect due to a decrease in blood 
glucose, HbA1c (%), HOMA-IR activity, Besides, increased TC, TG, LDL-C levels in diabetes were decreased and increased in HDL-C levels in the 
adropin treated group, It shows that it has hypolipidemic effect of adropin. Additionally, adropin is decrased TNF-α, IL-6 and iNOS mRNA 
expression and adropin can be used as a therapeutic agent in the treatment of type II diabetes in the future. 
Key words: Adropin, type 2 diabetic rat, blood glucose, insulin, high fat diet 
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GİRİŞ-AMAÇ: İrisin, vücut metabolizması ve termojenez üzerinde önemli bir etkiye sahip olan yeni bir miyokindir. İntraserebroventriküler irisin 
infüzyonunun, serum tiroid uyarıcı hormon (TSH), triiyodotironin (T3), tiroksin (T4) seviyeleri ve vücut sıcaklığı ile ilişkili olduğunu önceki 
çalışmamızda göstermiştik. Bu çalışmada, irisin konsantrasyonu (IC) ile serum TSH, T3, T4 düzeyleri arasındaki ilişkilerin predikte modelleri 
kullanılarak tahmin edilmesi hedeflenmiştir.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, 30 erkek Wistar-Albino sıçan üç gruba (n = 10) ayrıldı. Beyin infüzyon kitleri sıçanların sağ latarel ventrikülüne 
implante edilerek, ozmotik mini pompalar ile sham grubuna yapay beyin-omurilik sıvısı, deney gruplarına ise irisinin 10 ve 100 nM 
konsantrasyonları 7 gün süre ile 10 µl/saat olarak infüze edildi. İrisin konsantrasyonu ile serum TSH, T3, T4 düzeyleri arasındaki ilişkiler, ikinci 
dereceden polinom regresyon modeli ile tahmin edildi.   
BULGULAR: Tahminlenen ikinci dereceden polinom regresyon modelleri sırasıyla; TSH = 0.0008(IC)2 – 0.0883(IC)+4.69; T3 = 6E-05(IC)2 – 
0.0119(IC) + 1.808 ve T4 = 0.0005(IC)2 – 0.0542(IC) + 2.035 olarak bulundu. Bu modellerin açıklayıcılık katsayıları yaklaşık 1 olarak elde edildi. 
Bulunan tahmin modelleri ve katsayıları istatistiksel olarak anlamlı görüldü (p<0.05).  
SONUÇ: Sonuç olarak, IC ile serum TSH, T3, T4 düzeyleri arasındaki ilişkiler, oluşturulan tahmin modelleri kullanılarak belirlendi. Bu 
ilişkilerin/değişimlerin istatistiksel modellemeler kullanılarak tahmin edilmesi, fizyolojik karar mekanizmalarına öngörü oluşturması bakımından 
önemlidir.   
TEŞEKKÜR: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje no: 214S640). 
Anahtar Kelimeler: İrisin, Tahmin modelleri, TSH, T3, T4 
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AIM: Irisin is a newly determined myokin having an important effect on the metabolism of the body and thermogenesis. We showed that 
intracerebroventricular irisin infusion is related with serum thyroid stimulating hormone (TSH), triiodothyronine (T3), thyroxine (T4) levels and 
body temperature. This study aimed to predict the relationships between irisin concentration (IC) and serum TSH, T3, T4 levels using prediction 
models in the rats.  
METHODS: In the current study, 30 male Wistar-Albino rats separated into three groups (n=10 in each group) were used for experimental 
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process. Brain infusion kits were implanted to right lateral ventricule in all rats. Via Alzet osmotic pump, artificial cerebrospinal fluid (sham 
group) and experimental groups (10 and 100 nM) of irisin were infused for 10 µl/h/7 days. The relationships between IC and serum TSH, T3, T4 
levels were predicted. A second order polynomial regression (PR) was the best prediction model.  
RESULTS: The prediction models were as follows: TSH = 0.0008(IC)2 – 0.0883(IC) + 4.69; T3 = 6E-05(IC)2 – 0.0119(IC) + 1.808 and T4 = 
0.0005(IC)2 – 0.0542(IC) + 2.035, respectively. Coefficient of determination (R2) was nearly 1 for all the models. The models and their 
coefficients were statistically significant (p<0.05).  
CONCLUSIONS: In conclusion, the relationships between IC and serum TSH, T3, T4 levels were predicted using the constructed models. It is 
important to predict these alterations/relationships by using statistical modeling with regard to create foresight the physiological decision 
mechanisms.   
Acknowledgement: This study was supported by TUBITAK (Project no: 214S640). 
Key words: Irisin, Prediction models, TSH, T3, T4 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada diyabetik enfekte yara modelinde yarayı iyileştirmek için kullanılan kantaron ile basitrasin+neomisin (Thiocilline) 
içeren pomadın etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: 60 mg/kg streptozotosin (STZ) verilerek diyabet oluşturulmuş sıçanlardan 72 saat sonra kan şekeri ölçümlerinde 300 mg/dl 
üzerinde olanlar diyabet kabul edildi. Grup 1: Diyabet+Povidon iyot+Thiocilline (D+PI+T); Grup 2: Diyabet+Povidon iyot+Kantaron (D+PI+Ka). 
Sıçanlara orta çizgiye 1.5 cm uzaklıkta olmak üzere her iki sırt bölgesine 0.5 cm aralıklarla 3 sağ ve 3 sol tarafa toplam 6 adet tam kat deri 
defekti oluşturuldu. Yaraların enfekte olması için 3 gün herhangi bir tedavi verilmedi. 3. gün her gruptan yara yeri sürüntüsü alınarak enfekte 
olduğu belirlendi. Yara bakımı yapılırken her iki grup PI ile dezenfekte edilerek 1. Gruba Thiocilline, 2. Gruba kantaron yağı ile pansuman yapıldı. 
20 gün sonra doku defektlerinin bulunduğu bölgeler yüzeyel fasyayı içerecek şekilde alındı. Histopatolojik incelemede ülserasyon, nekroz, 
epitelizasyon, konjesyon, ödem, Polimorfnüveli lökosit (PNL), monosit, fibroblast, neovaskülarizasyon değerlendirildi.  
BULGULAR: Histopatolojik değerlendirmede Ödem ve konjesyon açısından 1. grupla kıyaslandığında 2. grupta istatistiksel olarak anlamlı azalma 
saptandı (sırasıyla P=0.04, P=0.03). Neovaskülarizasyon açısından 1. grupla kıyaslandığında 2. grupta istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı 
(P=0.03). 2. grupta PNL, ülserasyon, epitelizasyon, monosit ve fibroblast oranları 1. gruba kıyasla artmış olmasına ve nekroz azalmış olmasına 
rağmen istatistiksel anlamlılık tespit edilemedi.  
SONUÇ: Çalışmamızda kantaron uygulanmasının histopatolojik olarak yara iyileşme sürecinde önemli fonksiyonları olan PNL, monosit, fibroblast 
sayısını ve dolayısıyla neovaskülarizasyonu arttırarak diabetik ratlardaki yara iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir. Her ne kadar geleneksel 
tıpta antidepresan etkinliğinden dolayı kullanılsa da Kantaron antiviral ve antibakteriyel etkinliklerinin bulunduğu bildirilmiştir. İçeriğindeki 
maddeler nedeniyle yara iyileşme sürecini arttırma potansiyeli olduğundan diyabetik hastalarda gelişen yaralarda kullanılabileceği 
kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus, Yara İyileşmesi, Thiocilline, Kantaron Yağı 
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AIM: We aimed to compare the efficacy of centaury oil and Thiocilline for the healing of infected diabetic wound model.   
METHODS: Streptozotocin (STZ)(60 mg/kg) was injected intraperitoneally to groups for induction of experimental diabetes. After 72 hours 
diabetic rats with blood glucose levels over 300 mg/dl were selected and distributed into two groups. Group 1; Diabetes+Povidone 
iodine+Thiocilline (D+PI+T) and group 2; Diabetes+Povidone iodine+Centaury (D+PI+C). 6 full-thickness skin defects were created 1.5 cm from 
the center line on dorsal of rats In each side of dorsal 3 skin defects with 0.5 cm intervals were created. Wounds didn't receive any treatment 
for 3 days for infection. On the third day, wounds were determined to be infected by taking wound swab from diabetic rats in each group. Two 
groups were disinfected with povidone iodine. However, group1 and group 2 were dressed respectively with thiocilline and centaury oil. After 
20 days tissue defects including the superficial fascia were removed for histopathological examination. Ulceration, necrosis, epithelialization, 
congestion, edema, polymorphonuclear leukocytes (PNL), monocytes, fibroblasts, neovascularization were evaluated in histopathological 
examination. 
RESULTS: In terms of edema and congestion a statistically significant reduction was seen in the group 2 as compared to group 1(respectively 
P=0.04, P=0.03). In terms of neovascularization, a statistically increasing was observed in group 2 as compared to group 1. PNL, ulceration, 
epithelialization, monocytes and fibroblasts were increased in group 2 as compared to group 1. But statistical significance couldn't be 
determined. 
CONCLUSION: In this study centaury oil increased PNL, monocytes, fibroblasts and neovascularization. As a result centaury oil accelerated the 
diabetic wound healing. Although the centaury oil is used in traditional medicine because of its antidepressant efficacy, it has antiviral and 
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antibacterial activities. We believe that the centaury oil has an increased potential for time of diabetic wound healing because of its 
ingredients. 
Key words: Diyabetes Mellitus, Wound Healing, Thiocilline, Centaury Oil 
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GİRİŞ-AMAÇ: Demir yükünü okisdatif stress artışı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Diyabet tedavisinde kullanılan bir glukagon benzeri peptid-1 
analoğu olan eksenatidin, hayvan modelinde süperoksid dismutaz (SOD) ve katalazı (CAT) artırarak hepatik steatozu iyileştirdiği ve hücre 
kültüründe malonildealdehit (MDA) düzeyini azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmada biz demir yüklenmiş sıçan modelinde eksenatidin 
karaciğerdeki oksidatif stress parametreleri; hepsidin, IL-6, SOD CAT ve MDA üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçladık.  
GEREÇ-YÖNTEM: Onsekiz erkek Wistar Albino sıçan 6’şar sıçan içeren üç gruba rastgele ayrıldı. Kontrol grubunda (Grup K) olan sıçanlara 
placebo olarak periton içine salin enjeksiyonu yapıldı. İkinci gruba (Grup Fe) demir yüklenme modeli oluşturmak üzere, dört hafta boyunca 
haftada beş gün periton içine demir dekstran (60 mg/kg/gün) enjekte edildi. Üçüncü gruba (Grup Fe+E) demir dekstrana ek olara dört hafta 
boyunca iki bölünmüş dozda 10mcg/gün eksenatid (Byetta® Lilly Pharma) subkutan enjeksiyonla verildi. Oksidatif stresi değerlendirmek 
amacıyla sıçanların karaciğer doku örneklerinde hepsidin, IL-6, SOD CAT ve MDA düzeyleri çalışıldı. Veriler tek yönlü ANOVA and posthoc Tukey 
HSD testleri ile değerlendirildi.  
SONUÇLAR: Grup Fe ve Grup Fe+E’de MDA düzeyleri belirgin olarak yüksek(p<0.0001, p=0,014), ve SOD enzim aktivitesi Grup Fe’de belirgin 
olarak yüksek(p=0.002) bulundu. Ortalama CAT enzim aktiviteleri karşılaştırıldığında gruplar arasında fark bulunmadı.  
TARTIŞMA: Eksenatid, demir yüklenmiş karaciğer dokusunda oksidatif stres parametreleri üzerinde olumlu etki sağlıyor gibi görünmektedir. Bu 
tür çalışmaların başka deneysel ve klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Demir, eksenatid, SOD, MDA, hepsidin 
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AIM: Iron overload is known to be associated with increased oxidative stress. Exenatide a glucagon like peptide -1 (GLP-1) analogue used in the 
treatment of diabetes is shown to improve hepatic steatosis by upregulating superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) in animal model 
and reduce malonyldialdehyde (MDA) levels in cell culture. In this study we aimed to measure the effect exenatide in liver on the parameters 
of oxidative stress; SOD CAT and MDA in an iron overloaded rat model. For this purpose we measured the activities of in liver tissue.  
MATERIALS-METHODS: Eighteen male Wistar –albino rats were randomly divided into the three groups, each containing 6 rats. Rats in the 
control group (Group C) were given intraperitoneal injections of saline as placebo. The second group (Group Fe) was given intraperitoneal iron 
dextran (60mg/kg/day) five days a week for 4 weeks to develop an iron overload model. The third group (Group Fe +E) received subcutaneous 
injections of 10 mcg exenatide (Byetta® Lilly Pharma) in two divided doses for 4 weeks in addition to iron dextran. Hepcidin, IL-6, SOD, CAT 
enzyme activity and MDA levels were studied in the liver tissue samples of the rats to determine the presence of oxidative stress (OS) and 
antioxidant activity. The data were compared by one way ANOVA and posthoc Tukey HSD tests.  
RESULTS: MDA level was significantly higher in Group Fe and Group Fe+E (p<0.0001, p=0,014), and SOD enzyme activity was significantly higher 
in Group Fe (p=0.002). There was no difference between groups when the mean CAT enzyme activities were compared. 
DISCUSSION: Exenatide seem to have a beneficial effect on parameters of oxidative stress in iron overloaded liver tissue. We conclude that 
studies with larger scales are needed to support our conclusion. 
Key words: Iron, exenatide, SOD, MDA, hepcidin 
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GİRİŞ-AMAÇ: Demir yüklenmesinin eritrosit membran özelliklerini değiştirdiği bilinmektedir. Eritrosit deformabilitesi (ED), eritrositlerin, küçük 
çaplı damarlardan geçerken şekil değiştirmesini sağlayan ve dolaşımı ve gaz değişimini kolaylaştıran mekanik bir özelliğidir. Glukagon benzeri 
peptid-1 (GLP-1) analoğu olan ve diyabet tedavisinde kullanılan eksenatidin, endotel fonskiyonu ve kan akımı üzerine olumlu etkileri olduğu 
gösterilmiştir. ED üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Biz bu araştırmada; demir yüklenmesinin ve eksenatidin ED üzerine etkisini sıçan 
modelinde test etmeyi amaçladık.  
GEREÇ-YÖNTEM: 250-300 gram ağrılığında 18 erkek Wistar Albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar 20-21ºC sıcaklıkta, 12 saatlik aydınlık ve karanlık 
döngüsünde tutuldu ve anesteziden 2 saat öncesine kadar ad libitum beslendi. Sıçanlar rastgele olarak 6’şar denek içeren 3 gruba ayrıldı: Birinci 
gruba demir yüklenme modeli oluşturmak üzere (Grup Fe) 4 hafta boyunca haftada 5 gün intraperitoneal demir dekstran (60mg/kg/gün) verildi. 
İkinci gruba (Grup Fe +E) demir dekstrana ek olarak 4 hafta boyunca günlük 10 mcg eksenatid (Byetta® Lilly Pharma) iki bölünmüş dozda 
subkutan enjekte edildi. Kontrol grubuna (Grup C) plasebo olarak intraperitoneal serum fizyolojik enjeksiyonu yapıldı (Şekil 1). Deney sonunda 
ketamin anestezisi altında intrakardiyak kan örnekleri alındı. Fosfat tamponlu salin içinde %5 hematokriti olan eritrosit süspansiyonları 
hazırlandı. ED sabit akımlı filtrometre sistemiyle ölçüldü. Ölçümlerde 5 μm por çapı olan 28mm nükeloporin polikarbonat filtre kullanıldı. 
Veriler, MP30 data eşleme sistemleri yardımıyla bilgisayara aktarılıp incelendi (Biopac Systems Inc, Commat, USA).   
SONUÇLAR: ED endeksi Grup Fe’de Grup C ve Grup Fe+E’den anlamlı şekilde yüksek bulundu. (p<0.0001, p<0.0001). Demir yüklü sıçan 
modelinde eksenatid verilmesi (Grup Fe+E) ED endeksini, sadece demir yüklenen gruba göre (Grup Fe) anlamlı şekilde azalttı (p<0,017). (Şekil 2) 
TARTIŞMA: Bu araştırmada demir yüklenmesinin ED ‘yi olumsuz etkilediğini ve eksenatidin, demirin ED üzerindeki olumsuz etkisini kısmen 
düzelttiğini sıçan modelinde gösterdik. Eksenatidin bunu hangi mekanizma ile yaptığı diğer araştırmalara konu olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Eritrosit deformabilitesi, demir, eksenatid 
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AIM: Iron overload is known to affect erythrocyte membrane properties and erythrocyte shape. We hypothesized that iron overload which 
directly affects the erythrocyte morphology may also interfere with erythrocyte deformability (ED). Exenatide a glucagon like peptide -1 (GLP-
1) analogue used in the treatment of diabetes is known to have beneficial pleiotropic effects on endothelial function and blood flow which are 
different from its glucose lowering effects. In our study we aimed 1) to test the effect of iron overload on ED in a rat model and 2) to evaluate 
the effect of exenatide on ED in the same model.   
MATERIALS-METHOD: The animals were randomly divided into the three groups, each containing 6 rats. Rats in the control group (Group C) 
were given intraperitoneal injections of saline as placebo. The second group (Group Fe) was given intraperitoneal iron dextran (60mg/kg/day) 
five days a week for 4 weeks to develop an iron overload model. The third group (Group Fe +E) received subcutaneous injections of 10 mcg 
exenatide (Byetta® Lilly Pharma) in two divided doses for 4 weeks in addition to iron dextran.   
RESULTS: We observed that ED index was significantly higher in Group Fe when compared to Group C and Group Fe+E(p<0.0001, p<0.0001) 
(Figure 1). Administration of exenatide to the iron loaded rats (Group Fe +E) led to a significant decrease in the deformability index (p<0,017) 
when compared to Group Fe.   
DISCUSSION: Our study shows a decrease in ED with iron and beneficial effect of exenatide on ED in the iron overloaded rat model. The 
mechanism of action of exenatide may be subject to future studies. 
Key words: Erythrocyte deformability, iron, exenatide 
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GİRİŞ-AMAÇ: İrisin yeni tanımlanan bir peptitdir ve daha önceki çalışmamızda bu peptidin serum leptin, ghrelin düzeyleri ile gıda alımı ve vücut 
ağırlığı ile ilişkili olduğunu göstermiştik. Ayrıca intraserebroventriküler irisin infüzyonunun gıda alımını artırdığını belirlemiştik. Polinom 
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regresyon (PR) modelleri yanıt ve açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada 
sıçanlarda kuadratik polinom regresyon modelleri kullanılarak irisin konsantrasyonu ile serum leptin ve ghrelin düzeyleri arasındaki ilişkiler 
tahmin edilmiştir.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, 30 erkek Wistar-Albino sıçan eşit olarak üç gruba (n = 10) ayrıldı. Sıçanların latarel ventriküllerine Alzet ozmotik 
mini pompalar (2ML1) implante edilerek, sham grubuna yapay beyin-omurilik sıvısı, uygulama gruplarına ise irisinin 10 ile 100 nM 
konsantrasyonları 7 gün süre ile infüze edildi. İrisin konsantrasyonu ile serum leptin ve ghrelin düzeyleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı 
değerlendirildi. Kuadratik polinom regresyon modeli, bu tür doğrusal olmayan ilişkileri tahmin etmede kullanıldı.  
BULGULAR: Tahminlenen kuadratik polinom regresyon modeleri sırasıyla; leptin = 0.020(IC)2 - 2.168(IC) + 42.236 ve ghrelin = -0,000151(IC)2 + 
0.018(IC) + 0.233 olarak bulundu. Tahminlenen modellerden oldukça yüksek açıklayıcılık katsayıları (R2 = 0.84 ve 0.87) elde edildi. Tahmin 
modelleri ve katsayıları istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).  
SONUÇ: Tahmin sonuçları, oluşturulan modellerin IC ile serum leptin ve ghrelin düzeyleri arasındaki ilişkilerin tahmininde oldukça başarılı 
olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, incelenen tahmin modelleri bu tür ilişkilerin tahmininde etkin şekilde kullanılabilir. 
TEŞEKKÜR: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje no: 114S138). 
Anahtar Kelimeler: Ghrelin, İrisin konsantrasyonu, Kuadratik polinom regresyon modeli, Leptin 
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AIM: Irisin is a novel-identified peptide and is related with serum leptin, ghrelin levels, food intake and body weight as shown in our previous 
study. In addition, we reported that intracerebroventricular irisin infusion increased food intake. The polynomial regression (PR) models may 
be used to predict the relationship(s) between response and predictor variables. To achieve this objective, this study predicted the 
relationships between irisin concentration (IC) and serum leptin and ghrelin levels by quadratic polynomial regression models in the rats. 
METHODS: In this study, 30 male Wistar-Albino rats evenly divided into three groups (n=10) were employed. Alzet osmotic mini pumps (2ML1) 
were implanted to lateral ventricule and artificial cerebrospinal fluid (sham group), 10 and 100 nM concentrations for irisin were infused for 7 
days. The relationships between irisin concentration and serum leptin and ghrelin levels were separately evaluated. Quadratic polynomial 
regression (QPR) was used predict these nonlinear relationships.  
RESULTS: Based on the results of QPR models, the predicted QPR models were leptin = 0.020(IC)2 - 2.168(IC) + 42.236 and ghrelin = -
0,000151(IC)2 + 0.018(IC) + 0.233, respectively. The models had large coefficients of determination (R2 = 0.84 and 0.87, consecutively). The 
predicted models and the coefficients were significant (p<0.05).  
CONCLUSIONS: The predictive results demonstrated that the models were so successful in the prediction of the relationships between IC and 
serum leptin and ghrelin levels. Thence, the predicted models can be useful for these relationships.  
ACKNOWLEDGEMENT: This study was supported by TUBITAK (Project no: 114S138). 
Key words: Ghrelin, Irisin concentration, Leptin, Quadratic polynomial regression model 
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GİRİŞ-AMAÇ: Salusin-α 28, salusin-β 20 aminoasitten oluşan, böbrek ve birçok dokuda varlığı tespit edilen endojen peptitlerdir. Yapılan 
çalışmalarda idrar ve serum salusin-α seviyesinin kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada salusinlerin iskemik akut 
böbrek yetmezliğiyle ilişkisini anlamak için deneysel böbrek iskemi/reperfüzyon (I/R) modelinde hem serumda hem de böbrek dokusunda 
Salusin-α ve salusin-β seviyesini inceledi.  
YÖNTEMLER: Çalışma İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezinde yapıldı. Çalışmada yetişkin erkek Sprague Dawley 
sıçanlar kullanıldı (n=18). Hayvanlar rastlantısal olarak 2 gruba ayrıldı. Sham-kontrol grubundaki sıçanların sağ böbreği diseke edildi ve I/R 
uygulanmadı. I/R grubundaki sıçanların sağ böbreği alındıktan sonra, sol böbreğe 1 saat iskemi ve sonrasında 23 saat reperfüzyon uygulandı. 
Deney bitiminde hayvanlar kalplerinden kan alınarak feda edildi. Sol böbrek dokusundan ve serumdan ELISA yöntemi ile salusin-α ve salusin-β 
düzeyleri ölçüldü. Elde edilen verileri test etmek için Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Gruplar arası ikili karşılaştırmada Bonferronili Mann-Whitney 
U testi kullanıldı.  
BULGULAR: Çalışmamızda sham-kontrol grubuna göre I/R grubunda serum ve böbrek dokusu salusin-β seviyesi anlamlı olarak azaldı (p<0,05). 
Serum salusin-α seviyesi sham-kontrol grubuna göre I/R grubunda anlamlı olarak azalırken, böbrek dokusu salusin-α seviyesinde sham-kontrol 
grubuna göre I/R grubunda anlamlı artma görüldü (p<0,05).   
SONUÇLAR: Böbrek I/R ile oluşturulan akut böbrek yetmezliğinde serum ve böbrek dokusunda salusin-α ve salusin-β seviyesinde meydana 
gelen değişiklikler akut böbrek yetmezliğinin patolojisinde ve hastalığın tanısında bu iki peptidin rölünün olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: böbrek, salusin-α, salusin-β, iskemi/reperfüzyon 
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AIM: Salusin-α and salusin –β are consisted of 28 and 20 amino acids respectively. These endogenous peptides were identified in kidney and 
many others tissues. In previous studies, salusin-α urine and serum levels were found to be associated with chronic renal failure. In this study, 
we determined salusin-α and salusin –β levels in both the serum and kidney tissues of rats using an experimental renal I / R model.  
METHODS: In this study were used adult male Sprague Dawley rats (n = 18) at Inonu University Laboratory Animal Research Center. Animals 
were randomly classified into two groups. The right kidneys of Sham- control group were dissected and I / R not implemented. After the right 
kidney I / R groups were removed, the left kidney was subjected 1 hour ischemia and 23 hours reperfusion after ischemia. The end of the 
experiment the animals were sacrificed by taking blood from the heart. Salusin-α and –β levels were assayed in both the serum and left kidney 
tissues by ELISA. The obtained data were analyzed by Kruskal-Wallis test. Pairwise comparisons between groups in Bonferronili the Mann-
Whitney U test were used.  
RESULTS: In our study, serum and kidney tissue salusin-β levels of I / R group were found to be decreased compared to sham-control group (p 
<0.05). While serum salusin-α levels of I / R group was lower than sham-control group, kidney tissue salusin-α levels of I / R group were higher 
than sham-control group (p <0.05).  
CONCLUSIONS: Alterations in serum and renal tissue salusin-α and –β levels occurred in acute renal failure as a result of renal I/R might have 
some roles in the pathogenesis and diagnosis of renal failure. 
Key words: renal, salusin-α, salusin-β, ischemia/reperfusion 
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GİRİŞ-AMAÇ: Biyolojik ritimler uzunluklarına göre günlük (circadian), aylık (sirkamensal) veya yıllık (sirkannual) periodlar şeklinde adlandırılırlar. 
Kortizol gibi hormonların çoğu 24-saatlik ritim gösterir. Büyüme hormonu gibi bazı hormanlar da ultradian ritme sahiptir. İrisin çizgili kaslardan 
salgılanan yeni keşfedilmiş bir hormondur. Kas dokusunun topluca “miyokinler” adı verilen sitokinleri salgıladığı uzun zamandır bilinmektedir. 
İrisin adlı miyokin PPAR-γ co-activator-1α aktivasyonuna yanıt olarak salgılanır. Bu hormonun en çok üzerinde durulan etkisi subkutan beyaz 
yağ dokusunu kahverengi yağ dokusuna dönüştürdüğü iddiasıdır. İrisinin 24-saatlik salgılanma paterni daha önce çalışılmamıştır ve bir sirkadyen 
ritim gösterip göstermediği bilinmemektedir.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 10 sağlıklı genç erişkin gönüllüde (E/K, 5/5; Ortalama yaş ±SD, 20,6±1,4 yıl). Tüm katılımcılar detaylı bir fizik 
muayeneden geçtikten sonra herhangi bir kronik hastalıkları olmadığı ve ilaç kullanmadıkları belirlendi. Tüm gönüllüler uyku laboratuvarında 
sedanter koşullarda gözlem altında tutuldular ve 24 saat süresince 4 saat aralıklarla venöz kan örnekleri toplandı. Tüm zaman noktalarında 
vücut sıcaklığı ölçümleri de yapıldı. Biyokimyasal analizlerde serum irisin (ELISA) ve kortizol (RIA) düzeyleri ölçüldü. Tüm parametreler arasında 
korelasyon analizleri yapıldı.  
BULGULAR: Serum irisin düzeyleri ile kortizol düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Vücut sıcaklığı ile irisin arasında anlamlı 
korelasyon (r=0.40) gösterildi. Genç erişkin sağlıklı bireylerde serum irisin düzeylerinin anlamlı bir sirkadyen ritim göstermediği bulundu.  
SONUÇ: İrisin hormonunun salgılanma ritiminin belirlenmesi, fizyolojik etkilerinin ortaya konulmasında yardımcı olacaktır. Sirkadyen ritim 
göstermemesi kas aktivitesine bağlı bir salgı paterni olduğunu düşündürmektedir. Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
tarafından desteklenmiştir (Proje No: TÜBAP 2014/105). 
Anahtar Kelimeler: irisin, iskelet kası, miyokinler, sirkadyen, vücut sıcaklığı 
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AIM: The so-called biological rhythms are classified as daily (circadian), monthly (circamensual) or yearly (circannual) cycle according to their 
lenghts. Most hormones like cortisol, have 24-hour (circadian) rhythm. Some hormones like growth hormone, have ultradian rhythm. Irisin is a 
newly discovered hormone which is secreted from skeletal muscle. It has been known for a long time that muscle tissue secretes cytokines 
which are collectively called "myokines". The myokine named irisin is secreted as a response to PPAR-γ co-activator-1α activation. This 
hormone's most stated effect is to convert white subcutaneous adipose tissue to brown adipose tissue. 24-hours secretion pattern of irisin is 
not evaluated and it is not known that whether it has a circadian rhythm.  
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METHODS: This study included 10 healthy young adult volunteers (M/F, 5/5; Mean age ±SD, 20.6±1.4 years). All participants underwent a 
detailed physical examination and were free of any chronic disease and medication use. All volunteers were observed in sleep laboratory under 
sedentary conditions and blood samples were collected by 4-hour intervals for 24 h. Body temperature was also measured at all time points. 
Biochemical analyses included serum irisin, melatonin (ELISA), and cortisol (RIA) measurements. We performed correlation analyses among the 
all parameters.  
RESULTS: There were no significant correlation between irisin or cortisol levels. We found significant (r=0.40) correlation between body 
temperature and irisin levels. We failed to determine a significant circadian rhythm of serum irisin levels in healthy young adults. 
CONCLUSIONS: Determining the secretion patern of irisin hormone may help to uncover physiological action of the hormone. Lack of a 
circadian rhythm in the secretion of irisin may suggest a muscle activity dependent secretion patern.  
This study was supported by Trakya University Scientific Research Projects (Project No: TÜBAP 2014/105). 
Key words: body temperature, circadian, irisin, myokines, skeletal muscle 
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GİRİŞ-AMAÇ: Ülseratif kolit kolon ve rektumu tutan inflamatuvar barsak hastalığıdır. Aerobik egzersizin ve alfa-lipoik asit (ALA) in oksidatif stresi 
azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Oksidatif stresin arttığı pasif sigara içiciliğinin ülseratif kolitle olan ilişkisi net değildir. Amaç pasif içici genç 
sıçanlarda antioksidan ALA, kronik aerobik veya rezistans egzersiz uygulamalarının kolitteki olası etkilerini araştırmaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Sprague-Dawley erkek sıçanlar (150-200g, n=54) beş hafta sigara dumanına maruz bırakılıp pasif içicilik (6 gün/hafta, 4 
sigara/gün) oluşturulurken sıçanların bir kısmına rezistans (ağırlıkla merdiven çıkma; 3 gün/hafta) veya aerobik egzersiz (yüzme; 3 gün/hafta, 60 
dk) yaptırıldı, bir kısmıysa egzersiz yapmadı. Uygulamaların sonunda intrarektal asetik asit (%4’lük, 1 ml) verilmesiyle kolit oluşturuldu, kolit 
sonrası 3 gün subkutan ALA (50 mg/ kg/ gün) veya mısırözü yağı verildi. Dekapitasyon sonrası alınan kolon dokusunda miyeloperoksidaz 
aktivitesi (MPO), malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri, superoksit dismutaz, katalaz aktiviteleri, luminol ve lusigenin 
kemiluminesans ölçümleri, makroskopik skorlama ve histolojik değerlendirme yapıldı. İstatistik analiz GraphPad Prism programı kullanılarak, iki 
grup arasındaki karşılaştırmalar t-testi, çoklu değerlendirmeler tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanılarak yapıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Kolit ve pasif içici kolit grubunda kontrole göre artmış olan makroskopik, mikroskobik skor, MPO, MDA, luminol ve lusigenin 
düzeyleri (p<0.05-0.001) ALA uygulamasıyla anlamlı olarak azalmıştır (p<0.05-0.001). Aerobik egzersiz uygulamasıyla kolit veya pasif içici kolit 
grubuna göre makroskopik ve mikroskobik skorlar, MDA, lusigenin düzeyleri azalmış (p<0.01-0.001), aerobik egzersiz ve ALA uygulamasıysa 
luminol düzeylerini azaltmıştır (p<0.05). Rezistans egzersiz ise kolit grubunda artan mikroskobik skor, MPO, MDA, luminol ve lusigenin 
düzeylerini düşürmüştür (p<0.05-0.001). GSH düzeyleri pasif içici kolit grubunda azalmışken (p<0.01), ALA uygulamasıyla kontrol düzeyine 
dönmüştür.   
SONUÇ: Pasif içicilik ve kolit oluşturulması inflamatuvar parametreler ve oksidan hasarda artışa yol açmıştır. Çalışmamız ALA tedavisi, aerobik 
veya rezistans egzersiz uygulamalarının ülseratif kolitte gözlenen oksidan stresi azaltarak koruyucu olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamız 
rezistans egzersiz uygulamasının kolitteki etkisini inceleyen ilk çalışmadır. 
Anahtar Kelimeler: Alfa Lipoik Asit (ALA), Kronik egzersiz, Pasif sigara içiciliği, Ülseratif kolit 
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AIM: The role of passive cigarette smoking (PCS) and resistance exercise are not known. Our aim was to examine the effects of antioxidant ALA, 
chronic aerobic (AE) or resistance exercise (RE) on PCS rats with colitis.  
METHODS: Sprague-Dawley male rats (150-200g, n=54) were exposed to PSS (6 days/week, 4 cigarettes/day) while several groups were 
assigned to RE (climbing with weight; 3 days/week), others to AE (swimming; 3 days/week) whereas several groups were not exercised. 
Following 5 weeks, colitis was induced by intrarectal acetic acid. Subcutaneous ALA (50 mg/kg/day) or corn-oil were injected for 3 days. 
Following decapitation, colon tissues were sampled to examine malondialdehyde (MDA) levels, myeloperoxidase (MPO), glutathione (GSH), 
superoxide dismutase, catalase activities, luminol and lucigenin chemiluminenscence, macroscopic scoring and histologic examination. ANOVA 
and student’s t test were used for statistical analysis.  
RESULTS: The increased macroscopic and microscopic scores, MPO, MDA, luminol and lucigenin measurements in colitis and PSS-colitis groups 
were decreased via ALA. (p<0.05-0.001). AE declined macroscopic and microscopic scores, MDA, lucigenin compared to colitis and PSS-colitis 
groups (p<0.01-0.001). AE with ALA decreased luminol (p<0.05). RE reduced microscopic score, MPO, MDA, luminol, lucigenin (p<0.05-0.001) 
that were increased with colitis. GSH levels were decreased (p<0.01) in PSS-colitis group while approaching control levels by ALA. 
CONCLUSIONS: PSS and colitis induction increased inflammatory parameters and oxidant damage. Our results suggest that ALA, AE or RE might 
be protective in ulcerative colitis. This is the first study examining the effects of resistance exercise on ulcerative colitis. 
Key words: Alpha Lipoic Acid (ALA), Chronic exercise, Passive smoke exposure, Ulcerative colitis 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada ısırgan otu, papatya ve hayıt meyvesi ekstraktlarının normal ve asidojenik koşullarda uçucu yağ asitleri ve laktik asit 
üretimi üzerine in vitro etkilerinin monensin ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmada, gerçek hacimleri 0,75 L olan 10 adet fermenter eş zamanlı olarak kullanılmıştır. İlk 7 günlük adaptasyon periyodunu 
takiben fermenterler 5 gruba ayrılmış ve araştırmanın 8-14. günleri bitki ekstraktlarının normal koşullardaki, 15-21. günlerde ise asidojenik 
koşullardaki etkileri araştırılmıştır. İlk grubu oluşturan iki fermenter negatif kontrol grubu olup herhangi bir madde ilavesi yapılmamış, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü grup fermenterlerin her birine 500 mg/gün dozunda sırasıyla ısırgan otu, papatya ve hayıt meyvesi ekstraktları eklenmiştir. 
Beşinci grup ise pozitif kontrol olarak kabul edilip fermenterlerine günde 5 mg monensin ilavesi yapılmıştır.  
BULGULAR: Normal koşullarda, her üç ekstrakt da asetik asit üretimini arttırırken (P<0,05), papatya ve hayıt meyvesi ekstraktları ayrıca 
monensine benzer şekilde propiyonik asit üretimini de arttırmışlardır (P<0,05). Bütirik asit üretimi ise sadece hayıt meyvesi ekstraktı grubunda 
artmıştır (P<0,05). Asidojenik koşullara geçildiğinde, monensin bütirik asit üretimini azaltırken, bitki ekstraktları arttırmıştır (P<0,05). Propiyonik 
asit üretimi ısırgan otu hariç diğer tüm gruplarda artarken (P<0,05), asetik asit sadece papatya grubunda artış göstermiştir (P<0,05). Laktik asit 
konsantrasyonunu ise hayıt meyvesi her iki koşulda da monensine benzer şekilde değiştirmezken, papatya arttırmış (P<0,05), ısırgan otu normal 
koşullarda değiştirmezken asidojenik koşullarda arttırmıştır (P<0,05) (Tablo 1).  
SONUÇ: Seçilen bitki ekstraktlarının asidozu önleme/düzeltme potansiyelleri bulunmamakla birlikte her iki koşulda da rumen 
mikroorganizmalarının fermentatif faaliyetlerini uyararak ruminal fermentasyonu olumlu etkilemişlerdir. 
 

Tablo 1. Normal ve asidojenik rumen koşullarında ısırgan otu, papatya ve hayıt meyvesi ekstraklarının kontrol grubu ve monensin ilavesiyle 
karşılaştırmalı olarak uçucu yağ asitleri üretimi (mmol/gün) ve laktik asit konsantrasyonu (mmol/L) üzerine etkileri 

Rumen  
Koşulu (RK) 

Deneme (D) Asetik asit 
Propiyonik  
asit 

Bütirik asit Laktik asit 

N Kontrol (0) 11,89±0,38 c 4,33±0,13 2,47±0,09 e 0,054±0,015 cd 

N Isırgan otu 13,45±0,36 b 5,13±0,16 3,22±0,12 de 0,089±0,016 c 

N Papatya 14,47±0,73 ab 5,40±0,31 3,44±0,28 de 0,131±0,016 b 

N Hayıt meyvesi 15,47±0,44 a 5,63±0,20 3,82±0,11 d 0,033±0,014 d 

N Monensin 11,44±0,58 cd 6,54±0,21 2,93±0,17 de 0,089±0,013 c 

A Kontrol (0) 10,33±0,86 d 7,77±0,33 7,39±0,48 b 0,140±0,011 b 

A Isırgan otu 10,85±0,98 cd 8,00±0,38 8,45±0,50 a 0,193±0,026 a 

A Papatya 11,91±0,89 c 9,46±0,54 8,54±0,61 a 0,186±0,016 a 

A Hayıt meyvesi 11,41±0,61 cd 9,30±0,75 8,80±0,74 a 0,164±0,016 ab 

A Monensin 10,16±0,64 d 12,63±0,99 5,87±0,44 c 0,161±0,019 ab 

Ana faktörler 
     

N 
 

13,34±0,29 a 5,40±0,13 b 3,18±0,09 b 0,079±0,008 b 

A 
 

10,93±0,36 b 9,43±0,35 a 7,81±0,28 a 0,169±0,008 a 

 
Kontrol (0) 11,11±0,49 c 6,05±0,37 c 4,93±0,53 b 0,097±0,012 c 

 
Isırgan otu 12,15±0,57 b 6,56±0,34 bc 5,83±0,56 a 0,141±0,018 ab 

 
Papatya 13,19±0,62 a 7,43±0,50 b 5,99±0,59 a 0,158±0,012 a 

 
Hayıt meyvesi 13,44±0,54 a 7,46±0,52 b 6,31±0,60 a 0,099±0,017 c 

 
Monensin 10,80±0,44 c 9,58±0,77 a 4,40±0,36 b 0,125±0,013 b 

P değerleri 
     

RK 
 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

D 
 

<0,001 0,001 <0,001 <0,001 
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RK x D 
 

0,041 0,131 0,021 0,028 

Değerler aritmetik ortalama ± standart hata ortalamasıdır. a-e: İlgili kritere ait kolonlarda yer alan faktörlere ait farklı harfler taşıyan 
ortalamalar arasındaki farklılıklar istatiksel olarak önemlidir (P<0,05). Normal rumen koşulları (N) ve Asidojenik rumen koşulları (A), RK × D: 
Rumen koşulu ile deneme grubu interaksiyonu  
Anahtar Kelimeler: Asidoz, hayıt meyvesi, ısırgan otu, papatya, rumen  
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AIM: The aim of this study was to investigate the effects of stinging nettle, chamomile and chasteberry extracts compared with monensin on in 
vitro production of volatile fatty acids and lactic acid in normal and acidogenic conditions.  
METHODS: Ten incubation vessels of RUSITEC with a nominal volume of 0.75 L were simultaneously used in the experiment. After an 
adaptation period of 7 days, fermenters were divided into 5 groups in order to investigate the effects of plant extracts in normal conditions 
from 8 to 14 days, and in acidogenic conditions from 15 to 21 days. First two vessels received no additives (negative control), each of second, 
third and forth groups of vessels received 500 mg/day stinging nettle, chamomile and chasteberry extracts, respectively. Fifth group (positive 
control) received 5 mg monensin daily.  
RESULTS: In normal conditions, while all three extracts increased (P<0.05) acetic acid production, chamomile and chasteberry also increased 
(P<0.05) propionic acid like monensin (P<0.05). However, the production of butyric acid was increased (P<0.05) by only chasteberry. In 
acidogenic conditions, plant extracts increased (P<0.05) butyric acid whereas it was reduced (P<0.05) by monensin. Propionic acid production 
was increased (P<0.05) by all groups except stinging nettle while acetic acid was increased (P<0.05) in only chamomile group. Chasteberry had 
no significant effect on lactic acid concentration like monensin while it was increased (P<0.05) in the presence of chamomile in both conditions, 
and stinging nettle did not change lactic acid concentration in normal conditions but increased (P<0.05) it in acidogenic conditions (Table 1). 
CONCLUSIONS: Selected plant extracts influenced the ruminal fermentation positively by stimulating fermentative activity of rumen 
microorganisms in both conditions although they did not have the potential to prevent acidosis. 
 
Table 1. Effects of stinging nettle, chamomile and chasteberry extracts on production of volatile fatty acids (mmol/day) and lactic acid 
concentration (mmol/L) compared with monensin in normal and acidogenic rumen conditions 

Rumen  
Condition (RC) 

Treatment (T) Acetic acid 
Propionic  
acid 

Butyric acid Lactic acid 

N Control (0) 11.89±0.38 c 4.33±0.13 2.47±0.09 e 0.054±0.015 cd 

N Stinging nettle 13.45±0.36 b 5.13±0.16 3.22±0.12 de 0.089±0.016 c 

N Chamomile 14.47±0.73 ab 5.40±0.31 3.44±0.28 de 0.131±0.016 b 

N Chasteberry 15.47±0.44 a 5.63±0.20 3.82±0.11 d 0.033±0.014 d 

N Monensin 11.44±0.58 cd 6.54±0.21 2.93±0.17 de 0.089±0.013 c 

A Control (0) 10.33±0.86 d 7.77±0.33 7.39±0.48 b 0.140±0.011 b 

A Stinging nettle 10.85±0.98 cd 8.00±0.38 8.45±0.50 a 0.193±0.026 a 

A Chamomile 11,91±0,89 c 9.46±0.54 8.54±0.61 a 0.186±0.016 a 

A Chasteberry 11.41±0.61 cd 9.30±0.75 8.80±0.74 a 0.164±0.016 ab 

A Monensin 10.16±0.64 d 12.63±0.99 5.87±0.44 c 0.161±0.019 ab 

Main effects 
     

N 
 

13.34±0.29 a 5.40±0.13 b 3.18±0.09 b 0.079±0.008 b 

A 
 

10.93±0.36 b 9.43±0.35 a 7.81±0.28 a 0.169±0.008 a 

 
Control (0) 11.11±0.49 c 6.05±0.37 c 4.93±0.53 b 0.097±0.012 c 

 
Stinging nettle 12.15±0.57 b 6.56±0.34 bc 5.83±0.56 a 0.141±0.018 ab 

 
Chamomile 13.19±0.62 a 7.43±0.50 b 5.99±0.59 a 0.158±0.012 a 

 
Chasteberry 13.44±0.54 a 7.46±0.52 b 6.31±0.60 a 0.099±0.017 c 
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Monensin 10.80±0.44 c 9.58±0.77 a 4.40±0.36 b 0.125±0.013 b 

P values 
     

RC 
 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

T 
 

<0.001 0.001 <0.001 <0.001 

RC x T 
 

0.041 0.131 0.021 0.028 

Values are means ± SEM a-e: Means in the same column followed by different superscripts differ significantly (P <0.05) Normal rumen 
conditions (N) and Asidogenic rumen conditions (A), RC × T: The interaction between rumen condition and treatment  
Key words: Acidosis, chamomile, chasteberry, rumen, stinging nettle  
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AMAÇ: Araştırmanın amacı doğal antimikrobiyel ajanlar olan nisin ve propolisin % 60 kaba, % 40 konsantre yemden oluşan bir rasyonun in vitro 
ruminal fermantasyonu üzerine etkilerini rumen simülasyon tekniği (RUSITEC) ile belirlemek ve iyonofor grubu bir antibiyotik olan monensinle 
(pozitif kontrol) karşılaştırmaktır.  
YÖNTEM: Araştırma rumen simülasyon tekniği ile yürütülmüştür. Rumen içerikleri kesimhanede kesilmiş iki adet yetişkin koyundan temin 
edilmiş ve 30 dak. içerisinde in vitro sisteme nakledilmiştir. Nisin, propolisin etanolik ekstraktı ve monensin sırasıyla günde 2 mg, 100 µl (2 mg 
ham propolisin aktif maddeleri) ve 5 mg dozlarında fermenterlere ilave edilmiştir.   
BULGULAR: Monensin fermantasyon parametreleri üzerinde beklenen etkileri meydana getirmiştir [NH3-N konsantrasyonu, asetat ve bütirat 
üretimleri ile protozoon sayısında istatistiksel azalma (p<0,05), propiyonat üretiminde istatistiksel artma (p<0,05)]. Nisin ve propolis ise NH3-N 
konsantrasyonu dışında fermantasyon verimliliğinde olumlu etkiler oluşturmamıştır. NH3-N konsantrasyonu kontrol değeri olan 11,22 
mmol/l’den, monensin, nisin ve propolis varlığında sırasıyla 6,95 mmol/l (-38%), 9,33 mmol/l (-17%) ve 9,48 mmol/l’e (-16%) düşmüştür 
(p<0,05).   
SONUÇ: Bu araştırmanın sonuçları, nisin ve propolisin ruminal amonyak üretimini azaltmada ve geviş getiren hayvanlarda azot 
değerlendirilebilirliğini iyileştirmede faydalı bir yem katkı maddesi olabileceğine işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Nisin, Propolis, Rumen, Fermantasyon, RUSITEC 
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AIM: The aim of this study was to investigate the effects of nisin and propolis as natural antimicrobial agents on in vitro ruminal fermentation 
of a 60: 40 forage: concentrate diet using the rumen simulation technique (RUSITEC) and to compare their effects with the ionophoric 
antibiotic monensin (positive control).  
METHODS: The study was carried out using the rumen simulation technique RUSITEC. Rumen content was obtained from a pooled sample from 
two freshly slaughtered mature sheep and transferred to the in vitro system within 30 min. Nisin, propolis ethanol extract and monensin were 
added daily at 2 mg, 100 µl (contained active substances of 2 mg crude propolis) and 5 mg to the fermentation vessels, respectively.  
RESULTS: Monensin caused expected changes in fermentation patterns [a significant decrease in NH3-N concentration, acetate and butyrate 
production, protozoa counts (p<0.05), and a significant increase in propionate production (p<0.05)]. Nisin and propolis did not cause beneficial 
effects on fermentation efficiency, except NH3-N concentration. NH3-N concentration decreased from a control value of 11.22 mmol/l to 6.95 
mmol/l (-38%), 9.33 mmol/l (-17%) and 9.48 mmol/l (-16%) in the presence of monensin, nisin and propolis, respectively (p<0.05). 
CONCLUSIONS: The results of this study indicated that nisin and propolis might be useful additives to decrease ruminal ammonia production 
and to improve nitrogen utilization by ruminants. 
Key words: Nisin, Propolis, Rumen, Fermentation, RUSITEC 
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GİRİŞ-AMAÇ: Sıçanlarda Karaciğerde iskemi/reperfüzyon (İ/R) modeli oluşturarak Timokinonun (Tmq) karaciğerdeki antioksidan ve 
histopatolojik etkilerini göstermeyi amaçladık. Timokinon (Tmq), bir monoterpen olup pek çok tedavi edici etkileri ile umut verici tıbbi 
bitkilerden Nigella sativa tohumlarının majör bileşiğidir. Timokinonun (Tmq) ayrıca antioksidan, antiinflamatuar, antitümör, antikanser, 
antihistaminik ve antibakteriyel gibi çeşitli trapötik etkiler gösterdiği tanımlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Çalışma 300-400 gr ağırlığındaki erişkin erkek Wistar Albino cinsi 50 sıçan üzerinde 5 grup oluşturularak planlandı. 1. Grup kontrol 
grubu, 2. Grup yalancı cerrahi, 3. Grup Karaciğer İ/R grubu (45 dk/45 dk), 4. Grup Timokinon (Tmq) 50 mg/kg, 5. Grup Tmq+İ/R grubu (İ/R 
öncesi 10 gün oral gavajla 50 mg/kg Tmq) olarak planlandı.İ/R gruplarında Portal ven ve Hepatik arter eksplore edilerek atravmatik vasküler 
klemp ile karaciğerin sol ve orta lobuna giden kan akımı kesildi. Böylece segmental (70%) ve öldürücü etkisi olmayan hepatik iskemi meydana 
getirildi. Atravmatik vasküler klemp yardımı ile 45 dakika iskemi uygulandı. 45 dakika sonunda klempler alınarak iskemi sonlandırıldı. Yapılan 
uygulamalar sonucunda biyokimyasal ölçümler ve histopatolojik değerlendirmeler için kan örnekleri ve karaciğer dokuları alındı. İstatistiksel 
analizlerde dağılım analizine göre Anova veya Kruskal Wallis testleri kullanıldı. P<0.05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.   
BULGULAR: Histopatolojik değerlendirmede hücresel şişme, konjesyon, Polimorfnüveli lökosit (PNL) ve apoptoz değerleri kontrol ve yalancı 
cerrahi grubuna kıyasla İ/R grubunda anlamlı olarak arttığı görüldü (p<0.01). İ/R grubuyla karşılaştırıldığında Tmq ve Tmq+İ/R gruplarında 
hücresel şişme, konjesyon, PNL ve apoptoz değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma görüldü (p<0.01). Biyokimyasal parametrelerden 
AST, ALT, GGT, LDH, kreatinin ve üre seviyelerinde kontrol, yalancı cerrahi, Tmq ve Tmq+İ/R gruplarıyla karşılaştırıldığında İ/R grubunda 
istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0.05).  
SONUÇ: Karaciğerde İ/R’ye neden olan hastalıklarda (hipovolemik şok, kronik karaciğer hastalıkları, büyük tümör rezeksiyonları, hepatik 
travmaya cerrahi müdahale, vasküler rekonstrüksiyonlar ve hepatiktransplantasyon vs.) tedavide Timokinonun verilmesi hem iskemi ve 
apoptozis hem de karaciğerle ilişkili hastalıkların tedavisinde kullanıma girmesi açısından sonuçlarımızın klinik çalışmalarla doğrulanmasına 
ihtiyaç vardır.  
Çalışmamız Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi desteği almıştır. 
Anahtar Kelimeler: İskemi/Reperfüzyon, Karaciğer, Timokinon, Oksidatif Stres 
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AIM: We aimed to investigate that the antioxidant and histopathologic effects of thymoquinone in Hepatic ischemia/reperfusion (I/R) rat 
model.  
METHODS: Fifty Wistar rats were divided into 5 groups. Group 1: Control; Group 2: shame; Group 3: Hepatic I/R (45min/45min); Group 4: 
Thymoquinone (Tmq) (50 mg/kg); Group 5: Tmq+I/R (ten days before from I/R at dose 50 mg/kg of Tmq by oral gavage). The portal vein and 
the hepatic artery in ischemia group was clamped and blood flow to the left and middle lobes of the liver with atraumatic vascular a clamp was 
interrupted. Thus segmental (70%) and non-lethal hepatic ischemia was generated. 45 minutes of ischemia with atraumatic vascular clamp was 
applied. Clamps were removed after 45 minutes and ischemia was completed. Blood samples for biochemical measurements and 
histopathologic evaluation result of the application and liver tissue were taken. According to the statistical distribution analysis ANOVA or 
Kruskal-Wallis tests were used for statistical analysis. P<0.05 values was considered statistically significant.  
RESULTS: Histopathological evaluation in cellular swelling, congestion, polymorphonuclear leukocytes (PNL) and the value of apoptosis 
compared to control and sham group, I/R group were increased significantly (p<0.01). Cellular swelling, congestion, PNL and apoptosis 
parameters a significant decrease was seen in group of Tmq and Tmq+I/R as compared to I/R group (p<0.01). Biochemical parameters, AST, 
ALT, GGT, LDH, creatinine and urea levels in control, shame, Tmq and Tmq+I/R group compared with I / R group revealed a statistically 
significant increase (p<0.05).  
SONUÇLAR: Liver I/R in the treatment of diseases (hypovolemic shock, chronic liver disease, larger tumor resection, hepatic trauma surgery, 
vascular reconstructions and hepatic transplantation, etc.) caused Thymoquinone to be both ischemia and apoptitozis is needed both in terms 
of our results into use in the treatment of liver-related diseases to be confirmed in clinical studies. 
Key words: Ischemia / reperfusion injury, liver, Thymoquinone, Oxidative Stress 
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AMAÇ: Erdostein (Erd), içerdiği tiyol grupları ile güçlü antioksidan etki göstererek ortamda bulunan serbest oksijen radikallerini inhibe 
eder.Çalışmamızda erdosteinin sıçan karaciğer iskemi/reperfüzyon (I/R) modelinde genetik, biyokimyasal ve histopatolojik etkileri 
değerlendirilmiştir.  
YÖNTEMLER: Toplam 50 adet erkek Wistar sıçan beş gruba ayrılmıştır (her biri n=10): Grup I (Kontrol), Grup II (Yalancı cerrahi), Grup III (I/R), 
Grup IV (Erd; Oral yolla 10 mg/kg/gün, 2 gün), Grup V (I/R + Erd; Oral yolla 10 mg/kg/gün, I/R öncesi 2 gün). Grup III ve V’teki hayvanlara 45 
dakika boyunca hepatik iskemi ve aynı süre reperfüzyon uygulandı. Reperfüzyon tamamlandıktan sonra sakrifiye edilen hayvanlardan 
histopatolojik ve biyokimyasal analizler için kan ve karaciğer dokuları alındı. İstatistiksel analizlerde dağılım analizine göre ANOVA veya Kruskal-
Wallis testleri kullanıldı. P<0.05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Şu ana kadar yaptığımız analizlerde histopatolojik incelemede diğer gruplara kıyasla I/R grubunda hücresel şişme, konjesyon, 
polimorfnüveli lökosit (PNL) ve apoptozis parametrelerinin anlamlı derecede arttığı gözlemlendi (p<0.05). I/R grubuna kıyasla Erd + I/R 
grubunda hücresel şişme, konjesyon, PNL ve apoptoziste anlamlı azalma görüldü. Diğer gruplara kıyasla I/R grubunda Total oksidan kapasite 
(TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) anlamlı derecede artmış saptandı (p<0.01). Genetik ve diğer biyokimyasal parametreler halen 
çalışılmaktadır.  
SONUÇLAR: Yaptığımız histopatolojik ve biyokimyasal çalışmalar sonucunda histopatolojik parametreler ve TOS değerleri I/R grubunda anlamlı 
derecede yüksek bulunmuştur. Antioksidan bir ajan olan erdosteinin uygulandığı gruplarda ise anlamlı azalma görülmüştür. Son zamanlarda 
ülkemiz dâhil birçok merkezde başarıyla uygulanan karaciğer transplantasyonları sonrası ortaya çıkan reperfüzyon hasarlarının önlenmesinde 
erdostein tedavisinin kullanıma girmesi açısından sonuçlarımızın klinik çalışmalarla doğrulanmasına ihtiyaç vardır.  
Teşekkür: Bu çalışmamız Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir (Proje - 12262). 
Anahtar Kelimeler: Erdostein, İskemi, Karaciğer, Reperfüzyon 
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AIM: Erdosteine (Erd) inhibits environmental oxygen radicals with its strongly antioxidant thyol groups. In our study, genetic, biochemical and 
histopathological effects of erdosterine on rat hepatic ischemia/reperfusion (I/R) was evaluated.  
METHODS: A total of 50 male Wistar rats were assigned to five groups (for each n=10): Group-I (Control), Group-II (Sham), Group-III (I/R), 
Group-IV (Erd;by oral route 10mg/kg/day for 2 days), Group-V (I/R+Erd;by oral route 10 mg/kg/day, 2 days before I/R). The animals in Group-III 
and V were subjected to the hepatic ischemia for 45 min and reperfusion for the same duration. Following the reperfusion, blood and hepatic 
tissue were taken from sacrificed animals for the histopathological and biochemical analyses. According to the statistical distribution analysis, 
ANOVA or Kruskal-Wallis tests were used for statistical analysis. p<0.05 values was considered statistically significant.  
RESULTS: According to analyses we have done so far, it was observed that cellular swelling, congestion, polymorphonucleic leucocytes (PNL) 
and apoptosis parameters significantly increased in the I/R group as compared to other groups in the histopathological examination (p<0.05). 
In comparison to I/R group, a significant decrease of cellular swelling, congestion, PNL and apoptosis parameters was seen in Erd+I/R group. 
Total oxidant status (TOS) and oxidative stress index (OSI) were found significantly increased in the group of I/R as compared to other groups 
(p<0.01). Genetics and other biochemical parameters are still ongoing.  
CONCLUSION: Established histopathological and biochemical studies indicated that histopathological parameters and TOS values were 
significantly higher in I/R group. In the groups which erdosteine was administered, these were significantly decreased. Our results need to be 
confirmed by clinical studies to make erdosteine treatment available for reperfusion injury after the hepatic transplantation, which is 
successfully applied in many centers including our country.  
ACKNOWLEDGEMENT: Granted by M.K.U. BAP (Project - 12262) 
Keywords: Erdosteine, İschemia, Liver, Reperfusion 
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AMAÇ: Speksin, fare mide ve özofagusunun submukozal tabakasında ekpsrese edilen ve mide fundus düz kas striplerinde kasılmaya neden 
olduğu gösterilmiş olan yeni bir gastrointestinal peptiddir ve gastrointestinal fonksiyonlar üzerine etkisine dair bilgi bununla sınırlıdır. 
Çalışmamızın amacı, speksinin izole sıçan ince bağırsak motilitesi üzerine olası etkilerini ve bu etkide muskarinik ve serotonerjik (5-HT3 ve 5-
HT4) reseptörlerin rolünü araştırmaktır.  
YÖNTEM: Deneysel protokol Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Dokuz adet erkek Sprague-Dawley 
sıçanın (250-300 g) anestezisi ketamin (100 mg/kg; ip) ile sağlandı. Sıçanların ince bağırsaklarının proksimal jejunum ve distal ileum 
bölümlerinden çıkartılan 1,5 cm boyundaki stripler organ banyolarına asıldı. İzometrik gerim PowerLab veri kazanım sistemi ile kaydedildi. Her 
bir uygulama sonrasında dokular yıkandı ve dinlenmesi için 20 dakika beklendi. Asetilkolin 10-5 M konsantrasyonda uygulandı. Speksin 10-9-10-
6 M konsantrasyon aralığında kümülatif olarak uygulandı. Daha sonra 10-6 M atropin, ondansetron ya da GR113808 varlığında speksinin 
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kümülatif uygulaması tekrarlandı. Kasılma cevapları maksimum asetilkolin cevabının %’si olarak hesaplandı. İstatistiksel değerlendirme için tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanıldı ve gruplar arası çoklu karşılaştırma için Tukey-Kramer post-hoc testi kullanıldı.   
BULGULAR: Speksin proksimal jejunum ve distal ileumda konsantrasyona bağımlı olarak kasılmaya neden oldu (p<0.05-0.01). Ancak, speksinin 
oluşturduğu kasılma yanıtları nonselektif muskarinik reseptör antagonisti atropin, selektif 5-HT3 ve 5-HT4 reseptör antagonistleri ondansetron 
ve GR113808 uygulamasıyla değişmedi.  
SONUÇLAR: Bulgularımız, speksinin sıçan ince bağırsak nöromüsküler dokusunda etki göstererek kasılmaya neden olduğunu ve bu etkide 
muskarinik, 5-HT3 ve 5-HT4 reseptörlerlerinin rolü olmadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Speksin, sıçan, ince bağırsak kontraktilitesi 
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AIM: Spexin, is a novel gastrointestinal peptide, which is expressed in submucosal layer of mouse esophagus and stomach and, also has been 
shown to be caused contraction of the stomach fundus smooth muscle strips. This effect of spexin on gastrointestinal functions is limited to 
this information. The aim of the present study is to investigate possible effects of spexin on isolated rat small intestine motility and roles of the 
muscarinic and the serotonergic receptors (5-HT3 and 5-HT4) on this effect.  
METHODS: Experimental protocol was approved by Animal Ethics Committee of Ondokuz Mayıs University. Nine male Sprague-Dawley rats 
(250-300 g) were anesthetized with ketamine (100 mg/kg; i.p). The 1.5 cm strips were removed from the parts of proximal jejunum and distal 
ileum of rat small intestine. The strips were placed in organ baths. Isometric tension was recorded by PowerLab data acquisition system. The 
tissues were washed after each application and waited for equilibration period during 20 minutes. Acetylcholine was administrated at the 
concentration of 10-5 M. Spexin was administrated at between 10-9-10-6 M concentration on cumulative dosages. Then, cumulative 
administrations of spexin were repeated in the presence of 10-6 M atropine, ondansetron or GR113808. Results were expressed as percent of 
maximal contraction induced by acetylcholine. One-way analysis of variance (ANOVA) test was used for statistical evaluation. Additionally, 
Tukey-Kramer post-hoc test was used for multiple comparisons between groups.  
RESULTS: Spexin induced the contractile response of both proximal jejunum and distal ileum in a concentration-dependent manner. (p<0.05-
0.01). However, spexin-induced contractions did not change with muscarinic receptor antagonist atropine and selective 5-HT3 and 5-HT4 
receptor antagonist ondansetron and GR113808, respectively.  
CONCLUSIONS: Our results suggest that spexin can cause contraction by effecting neuromuscular tissue of rat small intestine. Our results also 
suggest that muscarinic, 5-HT3 and 5-HT4 receptors do not play a role in the contractile effect of spexin.  
Keywords: Spexin, rat, small intestine contractility 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kronik strese maruziyet fonksiyonel gastrointestinal bozuklukların (FGIB) gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Kemirgenlerde 
uygulanan doğum sonrası maternal separasyon (MS) yeni doğanların erken dönem stres modellerinden biri olup, santral sinir sisteminde kalıcı 
değişikliklere neden olarak viseral hipersensitivite (VH) ve FGIB oluşumunu tetiklemektedir. Nöropeptit-S (NPS) yakın zamanda tanımlanmış bir 
beyin peptiti olup otonomik devreler, stres yanıtı, korku ve anksiyete ile ilişkili alanlarda eksprese edilen NPSR reseptörüne seçici olarak 
bağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı santral NPS uygulamasının MS’ye bağlı olarak oluşan VH ve kronik stres aracılı gastrointestinal (GI) motor 
fonksiyon değişikliklerine etkisinin incelenmesidir.  
YÖNTEMLER: MS, yeni doğan Wistar yavrulara postnatal 2. ve 14. günler arasında 180 dk/gün süreyle uygulanmıştır. Deneysel ölçümler 3 aylık 
erişkin erkek sıçanlarda gerçekleştirilmiştir. VH, 20, 40, 60, 80 mmHg basınçlardaki kolorektal distansiyona bağlı oluşan abdominal kasılmalar 
kaydedilerek ölçülmüştür. Beş gün süre ile 90 dk/gün hareket kısıtlama stresinden oluşan kronik homotipik stres (KHS) sonrasında mide 
boşalımları ölçülmüş, fekal çıkışlar ise günlük olarak kaydedilmiştir. NPS (16 µg, isv) ölçümlerden 30 dk önce uygulanmıştır.   
BULGULAR: Kontrol grubuna göre MS uygulanan sıçanlarda yüksek VH tespit edilmiştir. MS’ye bağlı bu değişiklikler NPS ön uygulaması ile 
anlamlı olarak (p<0.05, 20 ve 40 mmHg; p<0.01, 60 ve 80 mmHg) zayıflamıştır. KHS sonrasında MS uygulanan sıçanlarda mide boşalımı (%36,3 ± 
5,0) kontrole göre (%63,1 ± 8,4) anlamlı (p<0.05) olarak düşük bulunmuştur. NPS uygulaması MS sıçanlardaki KHS’ye bağlı yavaşlayan mide 
boşalımını anlamlı derecede (p<0.05) yükselterek (%59,6 ± 5,4) kontrol seviyelerine çıkarmış ve fekal çıkışı azaltmıştır.  
SONUÇ: Santral NPS ekspresyonundaki değişiklikler MS aracılı şekillenen GI motor disfonksiyona katkıda bulunuyor olabilir. NPS/NPSR sistemi 
strese bağlı oluşan GI motilite bozukluklarının tedavisinde yeni bir hedef olmaya adaydır. 
Anahtar Kelimeler: Nöropeptit-S, Maternal separasyon, Stres, Viseral hipersensitivite, Mide boşalımı 
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AIM: Chronic stress exposure plays an important role in developing functional gastrointestinal disorders (FGID). In rodents, postnatal maternal 
separation (MS) of newborns is a well-established model of early life stress that results in permanent changes in central nervous system, 
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triggering visceral hypersensitivity (VH) and FGID. Neuropeptide-S (NPS), a novel brain peptide, selectively binds to its receptor NPSR that is 
expressed in several brain regions mediating autonomic network, stress response, fear and anxiety. The aim of the present study was to 
investigate whether central NPS administration can restore MS-induced VH and chronic stress-induced alterations in gastrointestinal (GI) 
motor functions.  
METHODS: Newborn Wistar pups underwent MS for 180 min from postnatal day-2 to day-14. Experiments were performed in 3-month-old 
male rats. VH was assessed by recording abdominal contractions during colorectal distension at 20, 40, 60, 80 mmHg. Gastric emptying (GE) 
was measured following chronic homotypic stress (CHS) comprised of 90-min restraint stress for 5 days; whereas, fecal output was recorded 
daily. NPS (16 µg, icv) was administered 30 min prior to measurements.  
RESULTS: Compared to control, high VH was detected in MS rats which was significantly (p<0.05 at 20 and 40 mmHg; p<0.01 at 60 and 80 
mmHg) attenuated by NPS pretreatment. Following CHS, GE was significantly (p<0.05) lower in MS rats (36.3 ± 5.0%) compared to control (63.1 
± 8.4%). In MS rats, NPS administration significantly (p<0.05) restored the CHS-induced delayed GE (59.6 ± 5.4%), while decreasing the fecal 
output.  
CONCLUSIONS: Alterations in central NPS expression may contribute to the MS-induced changes in GI motor dysfunctions. NPS/NPSR system 
may be a novel candidate for treatment of stress-induced GI motility disorders. 
Key words: Neuropeptide-S, Maternal separation, Stress, Visceral hypersensitivity, Gastric emptying 
 

P077 
Çevresel Radyasyon ve Mide Ve Özofagus Kanserinin Van Gölü Bölgesinde Yüksek İnsidansı: Nedensel Bir İlişki? 
Zafer Akan

1
, Taner Özel

2
 

1
Celal Bayar Üniversitesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Manisa 

2
Celal Bayar Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa 

 
AMAÇ: Bu çalışmada kanser vakalarının (2006-2010 için ortalama) ve çevresel radyoaktivite düzeyleri ile ilişkilerinin sıklık oranları araştırıldı. 
MATERYAL-YÖNTEM: Toprak ve su örnekleri Van şehrinin il ve ilçe merkezlerinde toplanmıştır ve dış ortam gama dozları taşınabilir bir gama 
sintilasyon detektörü kullanılarak tayin edilmiştir. Toplam alfa ve beta, (226) Ra (232) Th ve (40) K aktiviteleri hem musluk suyu ve hem de 
toprak örneklerinde ölçülmüştür. Van’da yüksek oranda mide ve yemek borusu kanserlerinin daha önce bildirilmiş olmasına rağmen altta yatan 
nedenler şimdiye kadar tanımlanmamıştır.  
BULGULAR: Kanser insidansı diğer ilçelere göre Gürpınar (326,0) ve Özalp (377,1) ilçelerinde en yüksek olarak bulunmuştur (p<0.001). İçme 
suyunda toplam alfa ve beta radyoaktivite ölçüm sonuçları incelendiğinde, bu iki ilçe yüksek beta radyonüklid düzeylerine sahiptir: Gürpınar 
(140 MBq / dm³) ve Özalp (206 MBq / dm³). Normal sınırlarda olsa bile, beta radyonüklid faaliyetin yüksek oranı ile mide ve yemek borusu 
kanserlerinin görülme sıklığının yüksek oranı arasında bir ilişkinin olduğu açıktır. Spearman korelasyon analizinde, yüksek beta radyonüklid 
düzeyleri ve kanser insidansı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.01).  
SONUÇLAR: Analiz sonuçlarına göre, Van ilinde yaşayanlar dış ortam gama radyasyonundan, içme suyundaki radyonükleotidlerinin alımından ve 
iç ortam 222Rn aktivitesinden dolayı yıllık ortalama 1.86 mSv/y doz almaktadır. Ayrıca, toplam alfa ve beta aktiviteleri Türkiye, Van şehir 
etrafındaki göllerin tümünde oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Van ilinde kanser vakaları ve çevresel radyoaktivite arasındaki ilişki ile ilgili 
olarak uzun vadeli ve detaylı çevresel radyasyon ölçümleri ile daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal sistem kanserleri - çevresel radyoaktivite, Van, Türkiye 
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AIM: This study examined the incidence rates of cancer cases (averages for 20062010) and relationships with environmental radioactivity 
levels.   
MATERIAL-METHOD: Soil and water samples were collected from provincial and district centers of Van city and the outdoor gamma doses were 
determined using a portable gamma scintillation detector. Gross alpha and beta, (226) Ra, (232) Th, and (40) K activities were measured in 
both tap water and soil samples. Although high rates of stomach and esophagus cancers have been reported previously in Van the underlying 
reasons have not hitherto been defined.   
RESULTS: Incidences of cancers were highest in the Gurpınar (326.0) and Ozalp (377.1) counties (p<0.001). As to the results of the gross alpha 
and gross beta radioactivity measurements in the drinking water, these two counties also had high beta radionuclide levels: Gurpınar (140 
mBq/dm³) and Ozalp (206 mBq/dm³). Even if within the normal range, a relation between the higher rate of the incidence of stomach and 
esophagus cancers with that of the higher rate of beta radionuclide activity was clear. On Spearman correlation analysis, the relation between 
higher beta radionuclide levels and cancer incidence was found to be statistically significant (p<0.01).   
CONCLUSIONS: According to the results of the analysis, Van residents receive an average 1.86 mSv/y annual dose from outdoor gamma 
radiation, ingestion of radionuclides in the drinking water, and indoor 222Rn activity. Moreover, gross alpha and beta activities were found to 
be extremely high in all of the lakes around the city of Van, Turkey. Further investigations with long-term detailed environmental radiation 
measurements are needed regarding the relationship between cancer cases and environmental radioactivity in the city of Van. 
Keywords: Gastrointestinal system cancers-environmental radioactivity-Van, Turkey 
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AMAÇ: Kolonik mikroflora ve bunların fermantasyon ürünleri konakçı sağlığı üzerinde önemli roller oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı, kolon 
mikroflorasının yavaş kolonik geçişe gösterdiği yanıtı fermantasyonun temel parametrelerini (pH, redoks potansiyeli, toplam uçucu yağ asidi, 
asetat, propiyonat, bütirat ve organik madde sindirilebilirliği) belirleyerek ortaya koymaktır.  
YÖNTEM: Araştırmada beş fermenterli Cositec sistem kullanılmış ve toplam 14 gün sürmüştür. İnkübasyon için gerekli inokulum ve substratlar, 
kesimhanede kesilmiş domuzların kolon içeriklerinden temin edilmiştir. Araştırmanın ilk 5 günlük adaptasyon fazında sistemde mikrobiyolojik 
stabilizasyon sağlanmıştır. Sonraki 4 günlük sürede kontrol şartlarında (625 ml/gün tampon solüsyon infüzyonu) kolon fermantasyonunun 
temel parametreleri belirlenmiştir. Yavaş kolonik geçişi taklit etmek için araştırmanın son 5 günlük deneme fazında Cositec sistemde sıvı 
döngüsü yaklaşık % 50 oranında azaltılmıştır.  
BULGULAR: Yavaş sıvı geçişi kolonik pH’yı 6,70’den 6,42’e düşürdü (p<0,05). Anaerobik ortamın bir indikatörü olan redoks potansiyeli azaltılmış 
sıvı geçişinden istatistiksel olarak etkilendi (p<0,05) ve -246 mV’tan -236 mV’a yükseldi. Kontrol şartları ile karşılaştırıldığında yavaş sıvı geçişi 
bütirat üretimini etkilemezken, toplam uçucu yağ asidi (UYA) üretiminde %15 azalmaya neden oldu (p<0,05). Bu azalma asetat ve propiyonat 
üretimlerindeki düşmeden kaynaklanmaktaydı. Kolonik organik madde sindirilebilirliğinde ise istatistiksel bir artış (p<0,05) gözlendi.  
SONUÇ: Klinik açıdan kolonik transitin yavaşlaması birçok hastalık ve durumda gözlenebilmektedir. Keza gecikmiş transit, nonülser dispepsi, 
idiopatik intestinal psödo-obstrüksiyon, irritabl bağırsak sendromu ve idiyopatik konstipasyon gibi etiyolojisi belli olamayan fonksiyonel 
hastalıklarda da ortaya çıkmaktadır. Gecikmiş kolonik geçişin simüle edildiği bu araştırmadan elde edilen bulgular yavaş kolonik geçişin kolonun 
biyokimyasal ortamında önemli değişiklikler oluşturduğunu göstermektedir. Bu değişiklikler kolorektal hastalıkların patogenezinde önemli roller 
oynayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Cositec, Fermantasyon, Kolon, Yavaş Sıvı Döngüsü 
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AIM: The colonic microflora and their fermentation end-products play important roles in host health. The aim of this study was to determine 
the responses of colon microflora to slow colonic transit by measuring of the main fermentation parameters (pH, redox potential, total VFA, 
acetate, propionate, butyrate and organic matter digestibility).   
METHODS: The study was carried out with a five-fermenter Cositec system and lasted for a total period of 14 days. Inocula and fermentable 
substrates were obtained from colon contents of slaughtered pigs. The first 5 days period represented an equilibration period (to achieve 
steady state conditions) and the following 4 days were used to determine basic parameters of colonic fermentation under control conditions at 
a buffer infusion rate of 625 ml/day. The last 5 days served as the experimental period. In this last period, the liquid turnover rate in the 
Cositec system was decreased by about 50% to simulate slow colonic transit.  
RESULTS: Slow liquid transit caused a rapid decrease in the mean colonic pH from 6.70 to 6.42 (p<0.05). The redox potential as a measure of 
anaerobic conditions was significantly (p<0.05) increased from -246 to -236 mV. When compared to control conditions, slow liquid transit did 
not affect butyrate production. However, total VFA production was decreased by 15% (p<0.05). This reduction was mediated by respective 
changes in the production rates of acetate and propionate. Organic matter digestibility increased (p<0.05) in response to slow liquid transit. 
CONCLUSIONS: Clinically significant delay in colonic transit occurs in a variety of diseases and conditions. Delayed transit may also occur due to 
functional disorders of no known etiology such as nonulcer dyspepsia, idiopathic intestinal pseudoobstruction, irritable bowel syndrome, and 
idiopathic constipation. The results of the present study, in which slow colonic transit was simulated, have shown that slow liquid transit alters 
the biochemical milieu of the colon contents and these changes may have an important role in the pathogenesis of colorectal diseases. 
Key words: Colon, Cositec, Fermentation, Slow Liquid Turnover 
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AMAÇ: Kolestaz; karaciğer hücrelerinde fibrozise, ölüme, siroza ve en sonunda karaciğer yetmezliğine yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı; 
kolestatik karaciğer hasarı oluşturulan sıçanlarda, deve dikeni ekstraktının (DE, Silybum marianum), ursodeoksikolik asit (UDKA) veya bunların 
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kombinasyonlarının karaciğer hasarı ve kök hücre aktivasyonu üzerine koruyucu etkilerini değerlendirmektir.   
YÖNTEM: Anestezi altında, dişi Sprague Dawley sıçanlara safra yolları ligasyonu (SYL; n=24) veya taklit cerrahi (n=6) uygulandı. SYL sıçanlara 
gavaj yoluyla 10 gün boyunca serum fizyolojik (SF), UDKA (15mg/kg/gün), DE (600mg/kg/gün) veya UDKA+DE tedavileri verildi. Çalışmanın 10. 
gününde sıçanlar feda edilerek kan ve karaciğer doku örnekleri alındı. Serum alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST); 
karaciğer dokularında malondialdehit (MDA) ile miyeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri ölçüldü ve histolojik değerlendirme yapıldı. Kök hücre 
belirteçleri olan c-kit, c-Myc, Oct3/4 ve düzeye özgü embriyonik antijen (SSEA) işaretleyicileri immünohistokimya ile tespit edildi.  
SONUÇLAR: Taklit grubuna göre SF-tedavili SYL grubunda histolojik skorlar, serum ALT, AST ve karaciğer MDA seviyeleri yükselmiştir (p<0,001). 
Tüm tedaviler; histolojik skorları, ALT ve MDA seviyelerini anlamlı olarak azaltmış (p<0,05); UDKA+DE ile tedavi edilmiş grupta ALT 
değerlerindeki azalma diğer gruplara göre daha fazla bulunmuştur (p<0,05). SF-tedavili SYL grubunda c-Kit, c-Myc, Oct3/4 ve SSEA taklit 
grubuna göre artmış (p<0,001) ve bu belirteçler tüm tedavi gruplarında azalmıştır (p<0,001).   
TARTIŞMA: UDKA, MT ve kombinasyon tedavileri kolestatik karaciğer hasarında benzer şekilde rejenerasyonu düzenleyici, anti-inflamatuvar ve 
anti-proliferatif etkiler göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: kolestaz, karaciğer kök hücreleri, ursodeoksikolik asit, milk thistle (Silybum marianum), fibrozis 
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AIM: Cholestasis results in hepatic cell death, fibrosis, cirrhosis, and eventually liver failure. The aim of this study was to evaluate the protective 
effects of milk thistle extract (MT, Silybum marianum) and ursodeoxycholic acid (UDCA) or their combination on the activation of hepatic stem 
cells and on the severity of cholestatic liver injury in rats.  
METHODS: Under anesthesia, bile ducts of female Sprague Dawley rats were ligated (BDL, n=24) or sham-operated (n=6). BDL rats were 
administered saline, UDCA (15mg/kg/day), MT (600mg/kg/day) or UDCA+MT by gavage for 10 days. On the 10th day rats were sacrificed, blood 
and liver samples were obtained. Serum alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), hepatic malondialdehyde (MDA) 
levels, myeloperoxidase (MPO) activity were measured and histologically evaluated. Stem cell markers c-kit, c-Myc, Oct3/4 and Stage-specific 
embryonic antigen (SSEA) were determined via immunohistochemistry.   
RESULTS: Histological scores, serum ALT and hepatic MDA levels were higher in saline-treated BDL group as compared to the sham rats 
(p<0.001), while all treatments significantly reduced these levels (p<0.05). The reduction in ALT was significantly greater in UCDA+MT-treated 
group (p<0.05) than in other groups. c-Kit, c-Myc, Oct3/4 and SSEA were increased in saline-treated BDL group with respect to sham (p<0.001), 
and these markers were reduced in all treatment groups (p<0.001).   
CONCLUSION: UDCA, MT and their combination demonstrated similar anti-inflammatory and anti-proliferative effects on cholestatic rat liver 
injury by modulating the regenerative response. 
Key words: cholestasis, liver stem cells, ursodeoxycholic acid, milk thistle (Silybum marianum), fibrosis 
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GİRİŞ-AMAÇ: Mammalian target of rapamycin (mTOR) sinyali, hücre büyümesi, çoğalması ve canlılığında ana düzenleyici olarak görev 
yapmaktadır. Sodyum metabisülfit (Na2S2O5) yaygın olarak yiyecekler, içecekler ve ilaçlarda koruyucu olarak kullanılmaktadır. Ghrelin başlıca 
midede üretilen bir peptid hormondur ve çeşitli dokularda oksidatif hasar ve apopitozisi baskılar. Bu çalışma, sıçan mide dokusunda mTOR 
sinyal yolağı bileşenlerini (p-mTOR, p-p70S6K and p-tuberin) belirlemek ve bunları sülfit ve sülfit+ghrelin e maruz kalmış gruplarla karşılaştırmak 
üzere planlandı.  
YÖNTEMLER: 250-450 gr ağırlığında erkek Wistar sıçanlar her biri 10 sıçan içeren üç eşit gruba bölündü. Kontrol (C), sodyum metabisülfit (S) 
uygulanan grup ve Na2S2O5+ghrelin (SG) uygulanan grup. Sodyum metabisülfit (100 mg/kg/gün) mide gavajı yoluyla ghrelin ise (20 µg/kg/gün) 
intraperitoneal yolla 5 hafta süreyle uygulandı. mTOR sinyal yolağı proteinlerinin belirlenmesi için immünohistokimyasal yöntem uygulandı. 
İstatistiksel analizlerde one-way analizi uygulandı. Anlamlı bulguların karşılaştırılmasında ise Holm Sidak testi kullanıldı. p<0.05 ten küçük 
değerler anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: p-mTOR (C: 0.32, S: 0.33, S+G: 0.39 p-tuberin exprese eden hücreler/toplam hücre) ve p-p70S6K (C: 0.24, S: 0.24, S+G: 0.26) 
ekspresyonunda C,S ve SG gruplarında anlamlı bir değişiklik saptanmadı. P-Tuberin ekspresyonu kontrol grubuyla karşılaştırıldığında sülfit 
grubunda arttı (C: 0.35, S: 0.75) (p<0.05). Ancak sülfit+ghrelin grubunda p-tuberin ekspresyonu azalma gösterdi (S+G: 0.55).   
SONUÇ: Bu çalışma literatürde ilk olarak sıçan mide mukozasında mTOR proteinlerinin varlığını gösterdi. Ayrıca çalışmada sülfitle oluşturulan p-
tuberin artışını ghrelinin azalttığı gösterildi. Ancak mide hücrelerinde mTOR yolağının rolünü aydınlatacak yeni çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ghrelin, mide mukozası, mTOR proteinleri, sodyum metabisülfit 
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AIM: Mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling serves as a central regulator of cell growth, proliferation and survival. Sodium 
metabisulfite (Na2S2O5) is commonly used as preservative in foods, beverages and drugs. Ghrelin is a peptide hormone primarily produced in 
the stomach and inhibits apoptosis and oxidative damage in various tissues. This study was designed to evaluate the expressions of mTOR 
signaling pathway components (p-mTOR, p-p70S6K and p-tuberin) in stomach tissue of rats and to compare with sulfite and sulfite +ghrelin 
exposed groups.   
METHODS: Male Wistar rats weighing 250-450g were equally divided into three groups; each consisting of 10 rats. Control group (C), rats 
treated with sodium metabisulfite (Na2S2O5) (S), rats treated with Na2S2O5 + ghrelin (SG). Sodium metabisulfite (100 mg/kg/day) was given 
by gastric gavage and, ghrelin (20 µg/kg/day) was given intraperitoneally for 5 weeks. We have applied immunohistochemistry for mTOR 
signaling pathway components. Statistical analysis was performed by one-way analysis. Significant findings were further compared by Holm 
Sidak test. P value <0.05 was considered significant.  
RESULTS: There were no significant differences for p-mTOR (C: 0.32, S: 0.33, S+G: 0.39 p-tuberin expresed cells/total cells) and p-p70S6K (C: 
0.24, S: 0.24, S+G: 0.26) expression C, S and SG groups. P-Tuberin expression increased in sulfite group when compared to control group (C: 
0.35, S: 0.75) (p<0.05). Moreover, its expression decreased in sulfite + ghrelin group (S+G: 0.55).   
CONCLUSIONS: Present study demonstrates the expression of mTOR signaling proteins rat gastric mucosa for the first time in the literature. In 
addition, this study demonstrated that, ghrelin treatment attenuates ingested-sulfite induced p-Tuberin expression. However, further studies 
are needed to verify the role of mTOR pathway in gastric cells. 
Key words: Ghrelin, gastric mucosa, mTOR proteins, sodium metabisulfite 
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GİRİŞ-AMAÇ: İskemi reperfüzyon (I/R) hasarında, iskemik organla birlikte diğer organlar da hasara uğrayabilmektedir. Renal I/R sonrasında, 
karaciğerin hedef organ olması klinik önem taşımaktadır. Bu çalışma ile sıçanlarda oluşturulmuş renal I/R’ de apelin-13’ ün karaciğer hasarının 
belirteçlerinden olan Aspartat Aminotransferaz (AST), Alanin Aminotransferaz (ALT), Gamaglutamiltransferaz (GGT), Total Protein ve Albumin 
üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.  
YÖNTEMLER: Çalışmada 35 erkek Sprague Dawley sıçan kullanıldı. Sıçanlar sham kontrol (SH), I/R ile apelin-13’ ün 3 farklı konsantrasyonunun 
uygulandığı 5 gruba ayrıldı (n=7). I/R modelinde sağ böbrek alınarak sol böbreğe 45 dakika iskemi ve sonrasında 3 saat reperfüzyon uygulandı. 
Apelin uygulanan gruplara, apelin-13 (1, 10 ve 100 µg/kg) iskeminin başlangıcında intraperitonal uygulandı. Reperfüzyon sonunda hayvanlar 
dekapite edildi. Toplanan serumlardan fotometrik yöntemle AST, ALT, GGT, total protein ve albumin seviyeleri belirlendi.  
BULGULAR: SH grubuna göre I/R’ da; total protein, albümin seviyeleri azalırken, AST ve ALT seviyeleri artış gösterdi (p<0.05). Total protein 
seviyesi apelin 100 µg/kg grubunda, I/R grubuna göre anlamlı olarak arttı (p<0.05). Apelin uygulanan tüm gruplarda ALT seviyesi I/R grubuna 
göre anlamlı olarak azaldı (p<0.05). AST seviyesi ise 10 ve 100 µg/kg apelin uygulanan gruplarda I/R grubuna göre azaldı (p<0.05).  
SONUÇ: Renal I/R modelinde apelin-13’ ün AST, ALT seviyelerini azaltıp total protein seviyelerini arttırması, karaciğer üzerinde apelinin 
koruyucu etkisini göstermektedir.  
TEŞEKKÜR: Bu çalışma Fırat Üniversitesi BAP (FF.13.20) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Böbrek iskemi-reperfüzyon, karaciğer, uzak organ hasarı, sıçan 
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AIM: In ischemia reperfusion (I/R) damage, other organs may also be damaged together with ischemic organ. Following renal I/R, the liver has 
clinic importance as the target organ. This study was conducted to determine the effects of apelin-13 on renal I/R that was formed in rats on 
Aspartate Aminotransferase (AST), Alanine Aminotransferase (ALT), Gamaglutamiltransferase (GGT), Total Protein and Albumin which are the 
reagents of the liver damage.   
METHODS: 35 male Sprague Dawley rats were used in the study. The rats were divided into five groups as sham control (SH), I/R and three 
different concentrations of apelin-13 (n=7) were applied. In I/R model, right kidney was taken and left kidney was applied ischemia for 45 
minutes and then 3 hour reperfusion. The apelin application groups were given apelin-13 (1, 10 and 100 µg/kg) intraperitoneally at the 
ischemia initiation. After reperfusion, the animals were decapitated. AST, ALT, GGT, total protein and albumin were determined.  
RESULTS: While the total protein and albumin levels were decreasing, the AST and ALT levels increased in I/R group with reference to the SH 
group (p<0.05). The total protein level increased meaningfully in apelin 100 µg/kg group with compare to the I/R group (p<0.05). The ALT level 
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decreased in all the groups which were given apelin with compare to the I/R group, meaningfully (p<0.05). On the other hand, 10 and 100 
µg/kg apelin groups had lower AST levels with reference to the I/R group (p<0.05).  
CONCLUSIONS: In renal I/R model, since the apelin-13 decreased the levels of AST, ALT and increased the levels of total protein, it has a 
protective effect on the liver. 
Key words: Renal ischemia-reperfusion, liver, remote organ damage, rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Propolis ekstraktının safra asidi kaynaklı hepatotoksisiteye karşı hepatosit canlılığı üzerine olası koruyucu etkinliğinin araştırılması 
amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmada insan hepatoma hücre hattı olan C3A kullanıldı. Hücreler 3x104 hücre/100µl konsantrasyonda 96 kuyucuklu plakaya 
ekildi. Hücrelerin üzerine glikokenodeoksikolik safra asidi(GCDCA) (0.5, 0.75, 1, 1.5, 2mM) uygulandı (n=3). Etkili toksik dozun 1mM olduğu 
belirlendi. Toksik doz uygulamasından 3 saat önce ve sonra propolis ekstraktının etanolde ve suda çözünmüş hali 50, 10, 5, 1µg/ml olarak 
uygulandı. Olası koruyucu etkileri MTT testi kullanılarak ölçüldü. Hücre morfolojileri akridin turuncusuyla boyanarak florasan mikroskopla 
değerlendirildi.   
BULGULAR: Propolis ekstraktlarının tek başına hücreler üzerinde kontrol grubuyla kıyaslandığında anlamlı bir etki oluşturmadığı 
görüldü(p>0.05). 1mM GCDCA toksisitesinden önce uygulanan propolis su ekstraktının bütün dozlarında, 1mM GCDCA toksisitesinden sonra ise 
propolis su ekstraktının sadece 50 ve 10µg/ml hücre canlılığını anlamlı derecede artırdığı görüldü(p<0.05). 1.5mM GCDCA toksisitesinden önce 
uygulanan propolis su ekstraktının ise 50 ve 10µg/ml dozlarının hücre canlılığı üzerine olumlu etkisi olduğu görüldü(p<0.05). 1mM GCDCA’yla 
indüklenmiş toksisiteden önce ve sonra uygulanan propolis alkol ekstraktının sadece 1µg/ml dozunun olumlu etkisi olduğu görüldü(p<0.05). 
1.5mM GCDCA ile indüklenmiş toksisiteden önce ve sonra uygulanmış propolis alkol ekstraktının hücre canlılığına olumlu bir etkisi 
görülmedi(p>0.05).  
SONUÇ: Kolestazlı hastaların ameliyatları öncesi bekleme süresinde karaciğerin korunmasına yönelik henüz yeterli bir tedavi yaklaşımının 
bulunmaması ve çalışmamızda propolisin in-vitro olarak koruyucu etkisinin görülmesi nedeniyle ileride yapılacak in-vivo ve klinik çalışmalar ile 
bu soruna çözüm oluşturulabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: C3A İnsan Hepatoma Hücre Hattı, Propolis, GCDCA Safra Asidi, Kolestaz, MTT Testi, Hücre Kültürü 
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AIM: We investigated possible protective effect of propolis-extracts against bile-acid induced hepatotoxicity on viability of hepatocyte.  
METHODS: We used C3A-human hepatoma cell line. Cells were seeded at concentration of 3x104 cell/100µl into 96-well-plate. We allowed 
cells to attach to plate during 24h. GCDCA (concentration of 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2mM) was added in medium (n=3). After 24h bile-acid application, 
we determined toxic dose of GCDCA as 1mM by MTT assay. Propolis- extracts (concentration of 50, 10, 5, 1µg/ml) were administered before 
and after 3h treatment of determined effective dose of bile-acid. Possible protective effects of propolis were measured using MTT assay 24h 
later. Cells morphology was evaluated by acridine-orange staining under fluorescent-microscope.   
RESULTS: Comparing alone with treatment group of propolis extracts with control group didn’t show significant effects (p>0.05). It was shown 
that all dose of propolis aqueous extract treatment before toxicity induced by 1mM-GCDCA and 10 to 50µg/ml propolis aqueous extract after 
toxicity induced by 1mM-GCDCA significantly increased cell viability (p<0.05). Before toxicity induced by 1.5mM-GCDCA, 10 to 50µg/ml propolis 
aqueous extract showed positive effect (p<0.05). Before and after toxicity induced by 1mM-GCDCA, 1µg/ml propolis ethanol extract showed 
positive effect (p<0.05). Before and after toxicity induced by 1.5mM-GCDCA, propolis ethanol extract did not show positive effect (p>0.05). 
CONCLUSIONS: Because there is no sufficient therapy for protection of liver during waiting period before cholestasis operation, and because in-
vitro protective effect of propolis has been shown by this study, in-vivo and clinical studies are required to show its effect in human being. 
Key words: C3A Human Hepatoma Cell Line, Propolis, GCDCA Bile Acid, Cholestasis, MTT Assay, Cell Culture 
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GİRİŞ-AMAÇ: Diyet kısıtlaması (DK) beslenme yetersizliğine (malnütrisyon) sebep olmaksızın normalden daha az beslenmek olarak 
tanımlanmaktadır. Diyet, barsak mikroflorasının düzenlenmesinde rol oynayan faktörlerden biridir. Sindirim siteminde bulunması istenen ve 
probiyotikler arasında yer alan laktobasiller antidiyareik, hipokolesterolemik, diyabeti geciktirici, kanseri önleyici etki gibi birçok sağlığa faydalı 
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özelliğe sahiptir. Mevcut çalışmada sıçan örneği kullanılarak diyet kısıtlamasının feçesteki laktobasil sayısına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Ortalama 250 gr ağırlığında, 10 adet, Sprague Dawley ırkı erkek sıçan içeren iki grup oluşturuldu. I. gruba diyet kısıtlaması 
uygulanırken, II. grup kontrol sıçanlarından oluştu ve ad libitum beslendi. Her iki gruptan 0., 30., 60., 90., 120., 150’nci günlerde feçes numunesi 
alındı. Laktobasil izolasyonunda De Man Rogosa and Sharpe (MRS) Agar kullanıldı ve 37ºC’de 72 saat süreyle anaerobik koşullarda inkübe edildi. 
Gelişim gösteren sarı-krem renkli koloniler Lactobacillus olarak tanımlandı.   
BULGULAR: I. grupta ortalama laktobasil sayısı 1. gün 7.88 log10 kob/g tespit edildi ve 150. günde ise 8.84 log10 kob/g’a yükseldi. Uzun süreli 
diyet kısıtlaması sonunda gözlenen 1 log10 artış istatistiksel olarak anlamlı (p=0.02) bulundu. II. grup ortalama laktobasil sayısı 1. gün- 8.45, 
150. gün-8.62 log10 kob/g belirlendi ve istatiksel anlam (p=0.32) belirlenmedi. Fakat II. grupta 1-90. (p=0.03), 30-90. (p=0.01), 60-90. (p=0.01) 
ve 90-120. (p=0.03) günlerde istatistiksel anlam tespit edildi. Gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre bir anlamlılık (p=0.222) bulunmadı. 
SONUÇ: Elde edilen veriler uzun süreli diyet kısıtlamasının, laktobasil sayısını 1 log10 yükselttiğini göstermiştir. Her ne kadar kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlam ortaya çıkmasa da sonuç olarak 150 günlük diyet kısıtlamasının barsaktaki laktobasil sayısı üzerine 
olumlu etki meydana getirdiği belirlenmiştir. 
 
Tablo 1: 1.-150. günlere göre laktobasil sayıları (log10 kob/g) 

  
Diyet 
Kısıtlaması 

Laktobasil 
sayıları 

Kontrol 
  

Günler Min Ortalama±SEM Mak Min Ortalama±SEM Maks 

1 7.49 7.88±0.16 8.41 8.04 8.45±0.14 8.90 

30 8.23 8.38±0.08 8.67 8.11 8.43±0.11 8.77 

60 8.14 8.66±0.16 9.10 8.55 8.60±0.02 8.68 

90 7.69 8.47±0.21 8.95 8.61 8.92±0.09 9.14 

120 8.36 8.80±0.12 9.03 8.56 8.65±0.04 8.77 

150 7.69 8.84±0.30 9.34 8.50 8.62±0.04 8.64 

Anahtar Kelimeler: Diyet kısıtlaması, feçes, mikroflora, sıçan  
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INTRODUCTION AND AIM: Dietary restriction is defined as eating less than normal but without malnutrition. The diet is one of the factors that 
play a role in the regulation of intestinal microflora. Lactobacillus are among the probiotic bacteria, which are desired to be in the digestive 
system has many useful health effects such as antidiarrheal, hypocholesterolemic, inhibitor on diabetes, protective to cancer. Aim of the 
present research, evaluate to effect of dietary restriction on Lactobacillus counts in faeces on rat model.  
METHODS: Two groups were composed, each containing average weighs 250 grams, 10 male Sprague Dawley rats. Dietary restriction was 
carried out first group while second group was consist of control rats and fed by ad libitum. Faeces samples were collected from both groups at 
0th, 30th, 60th, 90th, 120th, 150th days. De Man Rogosa and Sharpe (MRS) Agar were used to Lactobacillus isolation and incubated under 
anaerobic conditions at 37ºC for 72 h. Development showing yellow-cream colored colonies were identified as Lactobacillus spp.  
RESULTS: In first group Lactobacillus average count was detected 7.88 log10 kob/g on 1st day and it rised 8.84 log10 kob/g on 150th day. 1 
log10 increase, after long time dietary restriction was obtained statistical significant (p=0.02). Lactobacillus average count was defined 8.45 
log10 kob/g -1st day, 8.62 log10 kob/g-150th day on second group and was not found statistical significance (p=0.32). But in the second group 
significance was occured on 1-90th (p=0.03), 30-90th (p=0.01), 60-90th (p=0.01) ve 90-120th (p=0.03) days. Results of statistical comparison 
between groups was not found significance (p=0.222).  
CONCLUSIONS: The data showed that long-term diet restriction was the increase 1 log10 number of Lactobacillus. Although statistical 
significance was not appeared when compared with the control group, determined that 150-day dietary restriction was caused positive effect 
on the number of Lactobacillus in the intestine as a result. 
 
Table 1: Lactobacillus spp. counts (log10 kob/g) according to days 1.-150. 

  
Dietary 
Restriction 

Lactobacillus 
counts 

Control 
  

Days Min Mean±SEM Max Min Mean±SEM Max 

1 7.49 7.88±0.16 8.41 8.04 8.45±0.14 8.90 

30 8.23 8.38±0.08 8.67 8.11 8.43±0.11 8.77 

60 8.14 8.66±0.16 9.10 8.55 8.60±0.02 8.68 
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90 7.69 8.47±0.21 8.95 8.61 8.92±0.09 9.14 

120 8.36 8.80±0.12 9.03 8.56 8.65±0.04 8.77 

150 7.69 8.84±0.30 9.34 8.50 8.62±0.04 8.64 

Key words: Dietary restriction, faeces, microflora, rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: İnsanlarda ve diğer canlı türlerinde vücut homeostazını bozmadan, esansiyel besin gereksinimi sürdürülürken alınan kalorinin 
azaltılmasına diyet kısıtlaması denir. Diyet kısıtlaması, memelilerde yaşam süresini uzatan ve hastalıkları geciktirdiği bilinen en etkili yollardan 
biridir. Beta glukanlar ise doğada çeşitli canlıların hücre duvarı yapılarında bulunan polisakkarit yapıda bileşiklerdir. Bu çalışma, erişkin erkek 
sıçanlarda uzun süreli diyet kısıtlaması ile birlikte uygulanan β-glukanın, kanda tiroid metabolizması ile ilgili hormon düzeyleri üzerine etkisinin 
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  
YÖNTEM: Çalışma, her grupta 10 adet Sprague Dawley ırkı erkek sıçan olacak şekilde; I.Grup ad libitum olarak beslenen kontrol grubu (Kontrol), 
II. Grup diyet kısıtlaması uygulanan grup (DK), III. Grup ad libitum olarak beslenip β-Glukan verilen grup (βG), IV. Grup diyet kısıtlaması 
uygulanarak β-Glukan verilen grup (DK+βG), olmak üzere 4 grupta planlanmıştır. Diyet kısıtlaması uygulaması 6 ay boyunca devam etmiş, β-
Glukan ise oral yolla, besleme tüpü aracılığıyla, günde 20 mg/kg dozda, 14 gün boyunca uygulanmıştır. Çalışma sonunda ise hayvanlardan alınan 
kan örneklerinden TSH, T3 (Triiyodotironin), T4 (Tiroksin) hormon değerleri ölçülmüştür.   
BULGULAR: Araştırma sonunda kontrol grubuna kıyasla TSH’da DK, βG ve DK+βG grubunda anlamlı bir artış (sırasıyla p:0.000, p: 0.003, p:0.015), 
T4’de ise yalnız DK+βG grubunda anlamlı bir artış bulunurken (p:0.001), istatistiksel olarak önem çıkmasa da DK ve βG gruplarında da bir artış 
saptanmıştır. T3’de DK grubunda bir azalma, βG grubunda bir artış bulunurken, DK+βG grubunda ise sonuç değişmemiştir. T3 açısından 
değerlendirdiğimizde sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  
SONUÇ: Tiroid hormonları birçok metabolik yolaktaki rolleri ile bazal metabolizma hızını belirlediği için vücut için önemli görevleri olan 
hormonlardandır. Elde edilen bulgulara dayanarak Diyet Kısıtlaması ve β-glukan birlikte uygulandığında, hem TSH hem T4 hormonları açısından 
sonuçlar etkilenmiştir. β-glukanın tiroid hormonları üzerinde göstereceği etkinin bilinmemesi, ayrıca hayvanlarda DK ve β-glukan 
uygulamalarının birlikte çalışıldığı yönteme literatürde rastlanmamış olması çalışmamızı orijinal kılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Diyet Kısıtlaması, Beta Glukan, Tiroid Hormonları, Sıçan 
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INTRODUCTION AND AIM: Dietary restriction is a calorie reduction along with essential food intake whitout disturbing the body homeostasis in 
human and the other species. Dietary restriction is one of the most effective ways known for prolonging the life span and the delay disease in 
mammals. Beta Glucans are polysaccharide structure compound which are found in variety species’s cellwalls. The aim of this study is 
investigation of the thyroid hormone levels in long term dietary restriction apply with beta glucan that adult male rats.  
METHOD: This study planned for four grup. In each group there are 10 male Sprague Dawley rats race: I.Group: Control group fed with ad 
libitum (Control), II.Group: applied dietary restriction (DK), III.Group: fed ad libitum and applied Beta Glucan (βG), IV.Group: applied Beta 
Glucan and dietary restriction (βG +DK). Dietary restrictions application is continued for 6 months. Beta Glucan applies 20 mg/kg doses per day 
for along 14 days by oral feeding tube. The end of this study, TSH, T₃ (triiodothyronine) and T₄ (thyroxine) hormones levels was measured in 
from blood samples taken from rats.  
RESULTS: End of the research, significantly increase ( respectively p:0.000, p:0.003, p:0.015) was observed in TSH hormone levels in DK, βG and 
DK+ βG group compared to the control group. T₄ hormone concentration significantly increased (p:0.001) only in DK+ βG group, also it was 

higher in DR and βG groups (P＜0.05) but not significantly. However, reduction was observed in DR group and increase in βG group in T₃ 
hormone levels. The result unchanged in DR+ βG group compared to the control group. T₃ hormone concentrations were not statistically 
significant. 
CONCLUSION: Based on findings, TSH and T4 hormones levels were affected when coadministered with dietary restriciton and beta glucan. 
Key words: Dietary Restriction, Beta Glucan, Thyroid Hormones, Rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Çalışmamızda septik durumlar, deri yangısı, çıban, patolojik olarak değişen proliferatif ve nekrotik doku oluşumlarında 
homeopatik tedavi amacıyla kullanılan tarantulacubensisekstraktının (Theranekron, 1:100/D2, Richter İlaç, Avusturya) insan 
hepatoselülerkarsinom hücre hattı olan C3A’nın proliferasyonu ve canlılığı üzerine etkisini araştırdık.  
YÖNTEMLER: Çalışmada insan hepatoma hücre hattı olan C3A kullanıldı. Hücreler %10 FCS, %1 antibiyotik içeren DMEM/F12 hücre 
medyumunda %5 CO2, 37°C’lik nemli atmosfer altında çoğaltıldı. Çoğalan hücreler tripsin/EDTA ile toplandı ve hemositometreyle sayıldı. 3x104 
hücre/100µl konsantrasyonda 96 kuyucuklu plakaya ekildi. Hücrelerin tamamının plakaya yapışması için 1 gün beklendi. Hücrelerin üzerine 
tarantulacubensis (1/10, 5/100, 1/100, 5/1000, 1/1000 oranında seyreltilerek) uygulandı (n=3). Uygulamadan 24 ve 48 saat sonra MTT testi 
kullanılarak olası etkileri belirlenmeye çalışıldı. Hücre morfolojileri faz kontrastinvert mikroskopla değerlendirildi.  
BULGULAR: 1/10 oranında seyreltilmiş en yüksek dozunda dahi Tarantulacubensis uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre kıyaslandığında 
hücre canlılığı ve proliferasyonu üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı gözlendi (p>0.05). MTT sonuçları da bu gözlemsel sonucu doğruladı. 
SONUÇ: Tarantulacubensis’inpapilloma, adenokarsinoma ve meme tümöründe etkinliğinin olabileceğine dair çalışmalar literatürde 
bulunmaktadır. Çalışmamızda tarantulacubensisekstraktınınhepatosellülerkarsinomada etkisi görülmemiştir. Bu durum karaciğer hücrelerinin 
metabolik aktivitelerinin yüksek olması ile tarantulacubensis’in hızlı bir şekilde metabolize edilmiş olabileceği sonucunu düşündürmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Hepatosellüler karsinoma, Tarantula cubensis Ekstrakt, MTT Testi, Hücre Kültürü 
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AIM: We investigated whether tarantula cubensisextract using in septic conditions, dermatitis, ulcers, pathological changes of proliferative and 
necrotic formation effects proliferation and viability of C3A cell line of human hepatocellular carcinoma.  
METHODS: We used C3A human hepatoma cell line in this study. Cells were grown in DMEM/F12 medium containing %10 FCS and %1 
antibiotic under condition with humidified atmosphere (37°C, %5 CO2). Cells were harvested using trypsin/EDTA and were counted with a 
hemocytometer. Cells were seeded at concentration of 3x104 hücre/100µl into 96 well plate. We allowed for all cells attach to plate during a 
day. Tarantulacubensis (1/10, 5/100, 1/100, 5/1000, 1/1000 of dilution rate) was added in medium of cells (n=3). After 24h and 48h 
administration of the tarantula cubensis extract, we determinated influence of tarantula cubensis by MTT assay. The cell morphology was 
evaluated under the phase-contrast invert microscope.  
RESULTS: Comparing treatment group of 1/10 diluted tarantula cubensis extract with control group shown any effects on cell viability and 
proliferation (p>0.05). The results of MTT assay confirmed to observational results.  
CONCLUSIONS: There have been many studies relating to be effects of tarantula cubensis extract on papilloma, adenocarcinoma and breast 
tumor in literature. In our study the effects of tarantula cubensis extract was not seen on hepatocellular carcinoma. This situation suggest that 
tarantula cubensis extract was rapidly metabolized by liver cells that have a highly metabolism activity. 
Key words: Hepatocellular Carcinoma, Tarantula cubensis Extract, MTT Assay, Cell Culture 
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GİRİŞ-AMAÇ: Oreksin-A’nın (OXA) midede iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarını önleyici etkisinde duysal innervasyon ve NO aracılı sistemin rolü 
araştırılmıştır.  
MATERYAL-YÖNTEM: Erkek Wistar sıçanların kullanıldığı çalışmada; Sham, I/R+Serum fizyolojik (SF), I/R+Oreksin-A (OXA), I/R+L-NAME, I/R+L-
NAME+OXA, I/R+Kapsaisin, I/R+Kapsaisin+OXA, I/R+Vagotomi, I/R+Vagotomi+OXA grupları oluşturulmuştur. I/R; 30 dk iskemi/3 saat 
reperfüzyon şeklinde, SF ve OXA (500 pmol/kg/dk) infüzyonu; 0.01 ml/kg/dk hızla, jugular ven aracılığıyla uygulanmıştır. Kapsaisin (125 mg/kg, 
s.c.); duysal sinirlerin denervasyonu için, L-NAME (30 mg/kg, i.v.) ise nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü olarak kullanılmıştır. Mide mukozal kan 
akımı, lezyon indeksi, miyeloperoksidaz (MPO), CGRP, nitrit/nitrat (NOx), iNOS protein ölçümleri yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde Kruskal 
Wallis ve Mann Whitney-U testleri kullanılmış ve p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.  
BULGULAR: OXA verilen hayvanlarda I/R ile oluşan mukozal hasarda anlamlı bir azalma ve kan akımında da anlamlı bir artış gözlenmiştir. I/R 
gruplarında L-NAME, kapsaisin ve vagotomi uygulamaları lezyon indeksi ve kan akımı değerlerinde önemli bir değişikliğe neden olmazken, L-
NAME+OXA, Kapsaisin+OXA ve Vagotomi+OXA gruplarında OXA’nın koruyucu etkisi ortadan kalkmıştır. I/R uygulamasıyla artan MPO aktivitesi, 
OXA infüzyonu ile azalmıştır. L-NAME, Kapsaisin ve Vagotomi gruplarında MPO aktivitesi SF grubundan farklı bulunmamış, L-NAME+OXA, 
Kapsaisin+OXA ve Vagotomi+OXA gruplarında MPO aktivitesindeki azalış ortadan kalkmıştır. SF grubunda, sham grubuna göre azalmış olarak 
bulunan CGRP miktarı OXA uygulamasıyla önemli düzeyde artmıştır. L-NAME, Kapsaisin ve Vagotomi gruplarında CGRP düzeyleri SF grubundan 
farklı bulunmamış, L-NAME+OXA, Kapsaisin+OXA ve Vagotomi+OXA gruplarında ise OXA grubuna göre azalmıştır. I/R ile artan NOx miktarı, OXA 
grubunda değişmemiş, L-NAME grubunda ise önemli oranda azalmıştır. L-NAME+OXA ve Kapsaisin+OXA gruplarında NOx miktarı OXA 
grubundan anlamlı derecede düşük bulunmuştur. I/R, iNOS protein ekspresyonununda artışa neden olmuş, OXA ve L-NAME uygulanan 
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gruplarda ise iNOS ekspresyonu önemli düzeyde azalmıştır.   
TARTIŞMA VE SONUÇ: OXA’nın, I/R ile oluşan mide hasarını önleme mekanizmasına duysal afferent sinirler ve NOS-NO sistemi aracılık 
etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: oreksin-A, iskemi/reperfüzyon, mide mukozal korunması, mide mukozal kan akımı, duysal sinirler, nitrik oksit 
 

PC086 
Contribution of Capsaicin-Sensitive Sensory Nerves and Nitric Oxide to the Protective Action of Orexin-A against 
Ischemia/Reperfusion-Induced Gastric Mucosal Injury in Rats 
Ruken Tan

1
, Burcu Gemici

1
, Nimet İzgüt Uysal

2 
 

1
Near East University, Faculty of Medicine, Depatment of Physiology, Nicosia, Cyprus  

2
Akdeniz University, Faculty of Medicine, Depatment of Physiology, Antalya, Turkey  

 

AIM: To investigate the protective mechanisms of Orexin-A (OXA) against ischemia/reperfusion (I/R) induced gastric injury.  
METHODS: Male Wistar rats divided into Sham, I/R+Saline, I/R + OXA, I/R+L-NAME, I/R+L-NAME + OXA, I/R + Capsaicin, I/R + Capsaicin+OXA, 
I/R+Vagotomy,I/R+Vagotomy+OXA groups. 30 min ischemia/3 hours reperfusion was applied to the I/R groups with parallel infusion of saline 
or OXA (500 pmol/kg/min). Statistical significance of difference was determined using Kruskal Wallis and Mann Whitney-U test. p<0.05 was 
considered as significant.  
RESULTS: Gastric mucosal injury caused by I/R was significantly reduced in OXA infused rats while the blood flow significantly increased. Lesion 
index and blood flow did not change in I/R groups with L-NAME, capsaicin or vagotomy alone, but in L-NAME+OXA, Capsaicin+OXA and 
Vagotomy+OXA groups protective effect of OXA diminished and approached to I/R group levels. I/R also caused an increase in MPO enzyme 
activity which decreased by OXA infusion. I/R groups with L-NAME, capsaicin and vagotomy did not change the MPO levels. However, when 
these agents were applied with OXA infusion, the decline in MPO activity diminished. CGRP levels decreased by I/R, but significantly increased 
by the OXA infusion. CGRP levels did not change in L-NAME, capsaicin and vagotomy groups, but decreased in OXA groups. NOx levels 
increased by I/R, did not change by OXA infusion and decreased in L-NAME group. NOx levels of L-NAME+OXA and Capsaicin+OXA groups were 
significantly lower than the OXA group. I/R increased the iNOS protein expression and it decreased significantly in the OXA and L-NAME groups.  
CONCLUSION: Sensory neurons and NOS-NO system mediate the protective mechanisms of OXA against I/R related gastric mucosal injuries. 
Key words: orexin-A, ischemia/reperfusion, gastric mucosal protection, gastric mucosal blood flow, sensory neurons, nitric oxide 
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AMAÇ: Sıçanlarda etanolle oluşturulan deneysel peptik ülser modelinde zeytinyağının, zeytin yaprağının ve zeytin çekirdeğinin muhtemel 
koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.   
YÖNTEM: Çalışmada Sprague Dawley cinsi 250-300 gr ağırlığında 12 haftalık 80 tane erkek sıçan kullanılmıştır. Zeytin olarak Çanakkale’de 
yetiştirilen Ayvalık cinsi zeytinden hazırlanmış zeytinyağı, öğütülmüş zeytin yaprağı ve öğütülmüş zeytin çekirdeği kullanılmıştır. Akut ön tedavi 
(1 doz ön tedavi) ve kronik (21 gün süre ile ön tedavi) ön tedavi olarak iki gruba ayrılan sıçanlara zeytinyağı (5ml/kg), zeytin yaprağı (80 mg/kg) 
ve zeytin çekirdeği (30mg/kg) orogastrik yolla verildi. Akut gruba tedaviden 1 saat sonra, kronik gruba da son tedaviden 24 saat sonra 
orogastrik % 96’lık Etanol (5mg/kg) uygulanarak deneysel ülser oluşturuldu. Bir saat sonra sıçanlar sakrifiye edildi ve mideleri çıkartıldı. Mideler 
makroskobik olarak değerlendirildikten sonra biyokimyasal parametreler (Myeloperoksidaz(MPO), Malondialdehit(MDA), Glutatyon(GSH), 
Süperoksit dismutaz(SOD), Katalaz(CAT)) ve histolojik inceleme için dokular alındı. İstatiksel analiz yöntemi olarak student t ve ANOVA testi 
kullanıldı.  
BULGULAR: Makroskopik hasar ortalamalarına bakıldığında Akut grupta SF kontrol:0,075- Etanol kontrol:46,1-Zeytin yağı grubu:4,1-Zeytin 
yaprağı grubu:15,2-Zeytin çekirdeği grubu:31,2; Kronik grupta SF kontrol:0,075- Etanol kontrol:49-Zeytin yağı grubu:8,7-Zeytin yaprağı 
grubu:19,3-Zeytin çekirdeği grubu:13,8 olarak hesaplandı. Akut ve kronik gruplarda özellikle zeytinyağı, zeytin yaprağı ve zeytin çekirdeği ülser 
oluşumunu ve ülser esnasında artan inflamatuvar parametreleri (MDA, MPO) anlamlı biçimde azalttı (p<0.05-p<0.001), SOD, CAT ve GSH 
seviyeleri arttı. Zeytin yağının koruyucu etkisinin zeytin yaprağı ve çekirdeğine göre daha etkili olduğu gözlemlendi (p<0.01)  
SONUÇ: Deney sonucunda verilen zeytin türevi maddelerin ülser oluşumunu ve mukozada oluşan hasarı azalttığı ve ülseri iyileştirdiği 
gözlenmiştir. Bu ülser önleyici etkiyi içerisinde bulunan farklı antioksidanların etkilerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Peptik ülserin 
tedavisinde ve önlenmesinde diyette zeytin ve türevlerinin kullanılması önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler: zeytinyağı, etanol,ülser 
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AIM: Rats in the experimental peptic ulcer model created with ethanol in olive oil, we aimed to investigate the potential protective effect of 
olive leaf and olive seeds.  
METHODS: Twelve weeks old eighty male Sprague Dawley rats ( weight range 250-300 g) were used in the present study. Olive oil, granulated 
olive leaves and granulated olive seeds were used from Ayvalık sort olives grown in Çanakkale. Acute pretreatment (1 dose pre-treatment) and 
chronic (pretreatment for 21 days) as pretreatment olive rats were randomized into two groups (5ml / kg), olive leaves (80 mg / kg) and olive 
seeds (30mg / kg) orogastric It has given way. After 1 hour the treatment of acute group 24 hours after the last treatment group orogastric 
chronic 96% ethanol (5mg / kg) by applying an experimental ulcers. An hour later the rats were sacrificed and their stomachs were removed. 
After macroscopic evaluation of the gastric, tissue samples were taken for the determination of biochemical parameters (Myeloperoxidase 
(MPO), Malondialdehyde (MDA), Glutathione (GSH), Superoxide Dismutase (SOD) Catalase (CAT)), and histological examination.  
Statistical analysis was done using student t-test and ANOVA.   
RESULTS: The mean macroscopic damage was as following; in the acute groups: saline solution control group 0,075; ethanol control 46,1; olive 
oil group 4,1; olive leaves group 15,2; olive seeds group 31,2; in the chronic groups: saline solution control group 0,075; ethanol control 49; 
olive oil group 8,7; olive leaves group 19,3; olive seeds group 13,8. Acute and especially olive oil in chronic group, olive leaf and olive seeds 
ulcer increased inflammatory parameters during and ulcers (MDA, MPO) decreased significantly (p <0.05-p <0.001), SOD, CAT and GSH levels 
increased. The protective effect of olive oil and olive leaf was observed to be more effective than the core (p <0.01). 
CONCLUSIONS: Test results in the formation of the ulcers olive-derived substances and to reduce damage to the mucous membrane was 
observed to heal ulcers. We believe that these ulcers due to the effect of different antioxidants present in the preventive effect. The 
consumption of olive and its derivatives in the diet may lead to treatment of various clinical disorders, especially ulcers. 
Key words: olive oil, ethanol, ulcer 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kolon kanserleri Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre en sık görülen ölüm nedenleri arasında 3. sırada bulunmaktadır. Tedaviler 
arasında cerrahi girişimin önemi büyüktür. Tümörlü bölgenin çıkarılarak kalan kısımların ucuca anastomozu sonrasında operasyon bölgesinden 
sızıntı olması ve yara iyileşmesinin tam olmaması ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; quercetinin barsak anastomozu 
sonrasında cerrahi yara iyileşmesini nasıl etkileyeceğini ortaya çıkarmaktır.  
YÖNTEMLER: Çalışmada 230-260 gr ağırlığında Wistar-albino cinsi ratlar (n=80) kullanılarak 8 grup oluşturuldu. Aseptik şartlar altında batın 
açılarak sol kolonun 1 cm’lik parçası kolorektal birleşkeden kesilerek çıkarıldı. Daha sonra standart ucuca anastomoz işlemi yapılarak batın 
kapatıldı. 3 ve 7 gün boyunca 20 mg/kg ve 100 mg/kg dozunda quercetin, dimethyl sulfoxide (DMSO) içinde çözdürülerek intraperitonal olarak 
verildi. 3. ve 7.gün sonunda hayvanlar uyutularak anastomoz bölgesi izole edildi. Bir basınç transduceri ve infüzyon pompası yardımıyla patlama 
basıncı ölçüldü.  
BULGULAR: Çalışmada 3 günlük uygulama yapılan gruplarda 100 mg/kg quercetin uygulanan grubun patlama basınçları (68±9,67 mmHg) 
kontrol grubuna (33,48±5,03 mmHg) göre anlamlı bir artış gösterdi. 7 günlük gruplarda ise, 20 mg/kg quercetin uygulanan grupların 
(319,84±9,67 mmHg) kontrol grubuna (261±27,58 mmHg) göre patlama basınçlarında anlamlı bir artış oldu.  
SONUÇ: Çalışmada kısa zaman aralığında 100 mg/kg quercetinin 20 mg/kg’a göre yara iyileşmesinde daha faydalı olduğu, uzun zaman aralığında 
ise 20 mg/kg dozun daha faydalı olabileceği bulundu. Elde edilen bulguların yara yerindeki antioksidan ve oksidan parametrelerle ilişkisi 
incelendi.   
Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: TSA-
2014-187 
Anahtar Kelimeler: anastomoz, patlama basıncı, quercetin, yara iyileşmesi 
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AIM: Colon cancer is the 3rd frequent reason of death according to World Health Organisation statistics. The surgery is substantial in between 
the treatments. After removing the tumor and remaining portions anastomosis, leaks from the operation area and the complete lack of wound 
healing may result death. The objective of this study is to discover how quercetin affects the healing of wounds after intestinal anastomosis. 
METHODS: In this study, eight different groups are designed from Wistar albino rats(n=80) weight of 230-260 g. A 1 cm part of the left colon 
removed from the colorectal junction under aseptic conditions by opening the abdomen. Then standard process which is end to end 
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anastomosis is applied and abdomen is closed. 20 mg/kg and 100 mg/kg of quercetin is dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) and 
administered intraperitoneally for 3 and 7 days. Animals are sacrificed at the end of the 3rd and 7th days and anastomosis area is isolated. 
Bursting pressure was measured with a pressure transducer and infusion pump.  
RESULTS: In the study, between the groups performed 3 days application, the burst pressure of 100 mg/kg quercetin treated group (68±9.67 
mmHg) showed a significant increase compared to control group (33.48±5.03 mmHg). In the 7-day groups, 20 mg / kg quercetin treated group 
(319.84±9.67 mmHg) had a significantly increased burst pressure compared to the control group (261±27.58 mmHg).  
CONCLUSIONS: In this study, in short time period, 100 mg/kg of quercetin is more helpful in wound healing according to 20 mg/kg dose, on the 
other hand in long time period, 20 mg/kg dose is found more useful. The relationship of the results with the antioxidant and oxidative 
parameters on the wound area are examined.  
This study supported by Canakkale Onsekiz Mart University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project No: TSA-2014-187 
Key words: anastomosis, bursting pressure, quercetin, wound healing 
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GİRİŞ-AMAÇ: Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) geleneksel tıpta çok uzun süredir güçlü antimikrobiyal, antioksidan, anti-enflamatuar, 
antikanser etkisinden dolayı kullanıldığı biliniyor. Çalışmamızda CAPE’nin Karaciğer iskemi/reperfüzyon (İ/R) modelinde genetik, biyokimyasal 
ve histopatolojik etkileri değerlendirilmeyi amaçladık.  
YÖNTEMLER: Çalışma 5 grup sıçan üzerinde planlandı. 1. Grup kontrol grubu; 2. Grup: sham; 3. Grup: Karaciğer İ/R grubu (60 dk/60 dk); 4. 
Grup: CAPE (7 gün, 10 μmol/kg/gün); 5. Grup CAPE+İ/R grubu (İ/R öncesi 7 gün intraperitoneal 10 μmol/kg/gün CAPE) olarak planlandı. İ/R 
gruplarında portal ven ve hepatik arter eksplore edilecek ve atravmatik vasküler klemp ile karaciğerin sol ve orta lobuna giden kan akımı kesildi. 
Atravmatik vasküler klemp yardımı ile 60 dakika iskemi uygulandı. 60 dakika sonunda klempler alınarak ve iskemi sonlandırıldı. Kan örnekleri ve 
karaciğerden doku örneği alınarak histopatolojik incelemeye gönderilmek üzere % 10 formol solüsyonuna alındı. Karaciğer fonksiyon bozukluğu 
histopatolojik olarak ve biyokimyasal parametrelerin ölçümü yapılarak değerlendirildi. İstatistiksel analizlerde dağılım analizine göre Anova veya 
Kruskal Wallis testleri kullanıldı.   
BULGULAR: Oksidatif stres indeksi (OSI) açısından kontrol, sham ve CAPE gruplarına kıyasla I/R grubunda anlamlı artış saptandı (p<0.01). 
CAPE+I/R grubunda I/R’ye göre OSI düzeyinde anlamlı azalma olduğu hesaplandı (p<0.05). Histopatolojik değerlendirmede kontrol, sham ve 
CAPE gruplarına kıyasla I/R grubunda hücresel şişme, konjesyon, Polimorf nüveli lökosit (PNL) ve apopitoz parametrelerinde anlamlı artış 
görüldü (p<0.05). CAPE+I/R grubunda ise I/R guruna kıyasla hücresel şişme, PNL ve apopitoz sayılarında anlamlı azalma saptandı (p<0.05). Diğer 
parametreler halen çalışılmaktadır.  
SONUÇ: Karaciğerde I/R’ye sebep olan durumlarda (Transplantasyon öncesi, kronik karaciğer hastalıkları, hepatik travmaya cerrahi müdahale 
vs.) I/R öncesinde CAPE uygulanmasının I/R’ye bağlı hasarın azaltılmasında iyileştirici rolü olduğunu düşünmekteyiz. CAPE tedavisinin kullanıma 
girmesi açısından sonuçlarımızın klinik çalışmalarla doğrulanmasına ihtiyaç vardır.  
Çalışmamız Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi desteği almıştır (Proje no:12382). 
Anahtar Kelimeler: İskemi/Reperfüzyon, Karaciğer, Caffeic Acid Phenethyl Ester, Oksidatif Stres 
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AIM: Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) is known to use due to anticancer, powerful antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory effects 
in traditional medicine. We aimed to investigate the genetic, biochemical and histopathological effects of CAPE in a model of liver 
ischemia/reperfusion (I/R).   
METHODS: The study was planned on 5 group of rats. Group 1: control; Group 2: sham; 3: Liver I/R (60 min/60 min); Group 4: CAPE (7 days, 10 
μmol/kg/day); Group 5: CAPE+I/R (before I/R, 10 μmol/kg/day CAPE intraperitoneally applied for 7 days). In I/R group, the hepatic artery and 
portal vein was explored and blood flow to the left and middle lobes of the liver was cut with atraumatic vascular clamp. 60 minutes ischemia 
was applied by the atraumatic vascular clamp. After 60 minutes, ischemia was terminated. Blood samples and the tissue samples from the liver 
were taken to histopathological examination. Liver dysfunction was assessed as histopathological and biochemical parameters. In statistical 
analysis, ANOVA or Kruskal-Wallis tests were used.  
RESULTS: In terms of oxidative stress index (OSI), a significant increase was recorded in I/R group compared to the control, sham and CAPE 
groups (p<0.01). A significant reduction in OSI level of CAPE+I/R compared to I/R was calculated (p<0.05). In I/R compared to the control, sham 
and CAPE groups, cellular swelling, congestion, polymorphonuclear leukocytes (PNL) and a significant increase in apoptosis parameters were 
recorded in histopathological evaluation (p<0.05). A significant reduction in cellular swelling and in the number of PNL and apoptosis were 
recorded in CAPE+I/R compared to I/R (p<0.05). Other parameters are presently being studied.  
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CONCLUSION: we think that in the cases (before transplantation, chronic liver disease, surgical intervention to hepatic trauma etc.) causing I/R, 
before I/R, CAPE implementation has healing effects in liver. Our results needs to be confirmed in clinical studies in terms of the introduction of 
CAPE treatment.  
Our study has received the support of Mustafa Kemal University Scientific Research Project (Project No. 12382). 
Keywords: Ischemia / Reperfusion İnjury, Liver, Caffeic Acid Phenethyl Ester, Oxidative Stress 
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AMAÇ: Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan formaldehite bağlı böbrek hasarına karşı, kurkuminin koruyucu etkilerinin araştırılması. 
MATERYAL-YÖNTEM: Toplam 21 adet Sprague-Dawley cinsi, erkek sıçan alındı. Hayvanlar üç gruba ayrıldı; 1. Kontrol grubu: intragastrik yoldan 
günde 10 ml/kg ve intraperitoneal yoldan, günde 10 ml/kg serum fizyolojik verildi. 2. Formaldehit grubu: intragastrik yoldan günde 10 ml/kg 
serum fizyolojik ve intraperitoneal yoldan günde 10 mg/kg formaldehit verildi. 3. Formaldehit + Kurkumin grubu: Formaldehit, günde 10 mg/kg, 
intraperitoneal yoldan verilmesi ile beraber günde 100 mg/kg dozundaki Kurkumin’in intragastrik yoldan verildi. 14 günlük deney süresi 
sonunda, sıçanların böbrekleri alındı. Dokuların mikroskobik incelemesi Hematoxylin-Eosin (H&E) and Periodic Acid Schiff (PAS) ile 
değerlendirildi. Ayrıca, dokuların süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) ve ksantin oksidaz (XO) aktiviteleri ile 
malondialdehit (MDA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri ölçüldü.   
BULGULAR: Formaldehit, renal hasara neden oldu. Formaldehit+Kurkumin grubunda dejeneratif doku değişikliklerinin gerilediği ve kontrol 
grubundakilere benzer bir görünüm sergilediği gözlendi. Formaldehit grubundaki MDA, XO ve NO düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı 
derecede yüksek saptanırken, SOD, CAT ve GSH-Px aktivitelerinde anlamlı derecede azalma olduğu görüldü. Formaldehit + Kurkumin grubunda 
böbrek dokusu MDA, XO ve NO düzeyi FA grubuna göre anlamlı derecede düşük, SOD, CAT ve GSH-Px aktivitelerinin Formaldehit grubuna göre 
anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi.   
SONUÇ: Kurkumin, formaldehit kaynaklı renal dejenerasyonu düzeltti. Kurkumin ayrıca, MDA, XO ve NO düzeyindeki artışı önlerken, SOD, CAT 
ve GSH-Px enzim aktivite kaybını azaltmış ve böylece formaldehitin neden olduğu oksidatif böbrek doku hasarına karşı bir koruyucu etki 
sergilemiştir. 
Anahtar Kelimeler: Formaldehit, Kurkumin, Böbrek, Renal Toksisite, Oksidatif Stres  
 

Biyokimyasal parametrelere (SOD, CAT, GSH-Px) ait sonuçlar. 

Gruplar SOD (ng/mg protein) CAT (k/g protein) GSH-Px (ng/mg protein) 

Grup 1: Kontrol (n=7) 0,012 ± 0,001 166,478 ± 18,389 0,084 ± 0,011 

Grup 2: Formaldehit (n=7) 0,008 ± 0,001 109,332 ± 9,935 0,055 ± 0,007 

Grup 3: Formaldehit+Kurkumin (n=7) 0,010 ± 0,002 136,150 ± 16,431 0,068 ± 0,010 

Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak verildi.  
 

P değerleri 

Grup 1-2 0.001 0.001 0.001 

Grup 1-3 0.004 0.004 0.020 

Grup 2-3 0.004 0.011 0.042 
 

Biyokimyasal parametrelere (MDA, XO, NO) ait sonuçlar. 

Gruplar MDA (nmol/g protein) XO (U/L protein) NO (µmol/L protein) 

Grup 1: Kontrol (n=7) 7,579 ± 0,828 4,211 ± 0,909 0,098 ± 0,027 

Grup 2: Formaldehit (n=7) 12,104 ± 1,231 6,644 ± 1.220 0,229 ± 0,041 

Grup 3: Formaldehit 
+ Kurkumin (n=7) 

8,294 ± 0,830 4,987 ± 0,809 0,127 ± 0,026 

Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak verildi.  
 

P değerleri 

Grup 1-2 0.001 0.001 0.001 

Grup 1-3 N.S. N.S. N.S. 

Grup 2-3 0.001 0.016 0.001 
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OBJECTIVES: To explore the protective effects of curcumin against renal injury induced by formaldehyde in rats.  
MATERIALS-METHODS: A total of 21 male Sprague-Dawley rats were included. The animals were divided into three groups. The control group, 
received 10 ml/kg of physiological saline intragastrically and intraperitoneally on a daily basis. The formaldehyde group were given 10 ml/kg of 
physiological saline intragastrically plus 10 mg/kg of formaldehyde intraperitoneally. The formaldehyde+curcumin group, received 10 mg/kg of 
intraperitoneal formaldehyde daily as well as 100 mg/kg of curcumin intragastrically. After the completion of 14 days, the kidneys were 
removed. Tissue microscopic examination was performed with Hematoxylin and Eosin (HE) and Periodic Acid Schiff (PAS) staining. Also, 
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px) and xanthine oxidase (XO) activities were measured in tissue 
samples.   
RESULTS: Formaldehyde induced renal injury. The degenerative tissue changes in the formaldehyde+curcumin group seemed to regress, 
exhibiting similar characteristics to those of the controls. MDA, XO and NO were significantly higher in formaldehyde group than in controls, 
while a significant reduction occurred in SOD, CAT and GSH-Px activity in the formaldehyde group. Also, renal tissue MDA, XO and NO were 
significantly lower in the formaldehyde+curcumin group than in the formaldehyde group, while tissue SOD, CAT, and GSH-Px were significantly 
higher.  
CONCLUSIONS: Curcumin improved the formaldehyde-induced renal degeneration. Also, curcumin was found to prevent the reduction in SOD, 
CAT, and GSH-Px activity, while preventing MDA, XO and NO levels, exhibiting a protective effect against the formaldehyde induced oxidative 
renal injury. 
Key words: Formaldehyde, Curcumin, Kidney, Renal toxicity, Oxidative stress  
 

The results of biochemical parameters (SOD, CAT, GSH-Px). 

Groups SOD (ng/mg protein) CAT (k/g protein) GSH-Px (ng/mg protein) 

Group 1: Control (n=7) 0,012 ± 0,001 166,478 ± 18,389 0,084 ± 0,011 

Group 2: Formaldehyde (n=7) 0,008 ± 0,001 109,332 ± 9,935 0,055 ± 0,007 

Group 3: Formaldehyde 
+ Curcumin (n=7) 

0,010 ± 0,002 136,150 ± 16,431 0,068 ± 0,010 

Results were expressed as mean ± standard deviation.  
 

P values 

Group 1-2 0.001 0.001 0.001 

Group 1-3 0.004 0.004 0.020 

Group 2-3 0.004 0.011 0.042 

 

The results of biochemical parameters (MDA, XO, NO). 

Groups MDA (nmol/g protein) XO (U/L protein) NO (µmol/L protein) 

Group 1: Control (n=7) 7,579 ± 0,828 4,211 ± 0,909 0,098 ± 0,027 

Group 2: Formaldehyde (n=7) 12,104 ± 1,231 6,644 ± 1.220 0,229 ± 0,041 

Group 3: Formaldehyde 
+ Curcumin (n=7) 

8,294 ± 0,830 4,987 ± 0,809 0,127 ± 0,026 

Results were expressed as mean ± standard deviation.  
 

P values 

Group 1-2 0.001 0.001 0.001 

Group 1-3 N.S. N.S. N.S. 

Group 2-3 0.001 0.016 0.001 
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GİRİŞ-AMAÇ: Miyoglobinürik akut böbrek hasarının (ABH) fizyopatolojisinde nitrik oksit (NO) ve reaktif oksijen metabolitlerinin önemli rol 
oynadığı bildirilmektedir. Çalışmamızda antioksidan etkisi olan Likopenin, miyoglobinürik ABH’nda nitrik oksit, böbrek fonksiyonları ve böbrek 
hasarı üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 1. ve 2. grupta 8’er adet; 3. ve 4. gruplarda 10’ar adet erkek Spraque Dawley sıçan kullanıldı. Sıçanlar 24 saat susuz 
bırakıldıktan sonra; 1. ve 2. grup sıçanlara fizyolojik serum (FS), 3. ve 4. gruplardaki sıçanlara % 50’lik gliserol solüsyonundan 8 ml/kg dozunda 
intramüsküler enjekte edildi. 1. ve 3. Gruptaki sıçanlara mısır yağı, 2. ve 4. gruptaki sıçanlara da 1, 24, 48 ve 72 saat sonra 10 mg/kg dozunda 
likopen gavaj yolu ile verildi. Sıçanlar 72. saatte metabolik kafeslere alınarak 24 saatlik idrar örnekleri toplandı. Sıçanlar 96. saatte anestezi 
altında kanları ve her iki böbreği alınarak ötenazi uygulandı. İki grup arasındaki farkın anlamlılığı için Mann-Whitney U testi kullanıldı. p<0.05 
anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Çalışmamızda 1. grup ile 3. grup (ABH) parametreleri karşılaştırıldığında serum üre, kreatinin ve NO düzeyleri, ALT ve AST 
aktiviteleri, böbrek glutatyon ve malondialdehit düzeyi, histopatolojik olarak böbrek hasarında ve tübüler kast birikiminde anlamlı artma, 
glomerüler fonksiyonun bir göstergesi olan kreatinin klirensinde ve böbrek NO düzeyinde anlamlı azalma görüldü (p<0,05). ABH gelişen 3. Grup 
ile Likopen tedavisi verilen 4. Grup karşılaştırıldığında; böbrek fonksiyonları ile oksidatif hasar belirteçleri parametrelerinde istatistiksel olarak 
anlamlı iyileşmeler olduğu gözlendi (p<0,05). 
SONUÇLAR: Miyoglobinürik ABH’da likopenin antioksidan aktivite göstererek böbrek hasarı ve fonksiyonları üzerinde koruyucu rol oynadığı 
gözlendi. Likopenin rabdomiyoliz sonrası gelişen ABH’na karşı tedavi protokollerine eklenerek klinik çalışmalar yapılmasının yararlı olacağını 
düşünüyoruz.  
Destekleyen Kurum: Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TÜBAP-2014/35 nolu proje olarak 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Miyoglobinürik Akut Böbrek Hasarı, Likopen, Oksidatif stres 
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AIM: It is reported that the nitric oxide (NO) and reactive oxygen metabolites have an important role on the physiopathology of myoglobinuric 
acute kidney injury (AKI). In this study, we aimed to investigate the effects of lycopene, as an antioxidant, on the kidney injury, renal functions 
and NO in the myoglobinuric AKI.  
METHODS: Rats were left thirsty for 24 hours and in group 1 and 2 were received saline, group 3 and 4 were received 8 ml/kg intramuscular 
glycerol (50 %). Group 1 and 3 were received corn oil, the ones in group 2 and 4 were also taken 10 ml/kg lycopene via gavage after 1, 24, 48 
and 72 hours. The 24-hour urine samples were collected. The rats were euthanized at the 96th hour by taking the blood under anesthesia. 
Mann-Whitney U test was used to investigate the difference between groups. p<0.05 is accepted as significant.  
RESULTS: There was a significant increase in the serum urea, creatinine and NO levels, ALT and AST activities, kidney glutathione and the 
malondialdehyde levels in AKI. Histopathological renal damage and tubular cast accumulation were also higher in AKI. In the same group, there 
was a significant decrease in the renal NO level and in the clearance of creatinine ratio (p<0.05). We have observed that lycopene treatment 
had some positive action on renal functions and oxidative stress indicators (p<0.05).  
CONCLUSION: Lycopene was found to be potential protective agent on renal failure and renal functions. We suggest that it could be useful to 
add lycopene to the treatment protocols against AKI development after rhabdomyolysis.  
Supporting Institution: This study was supported by Trakya University (TUBAP-2014/35). 
Key words: Myoglobinuric Acute Renal Injury, Lycopene, Oxidative stress 
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AMAÇ: Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi insanların elektrik ve manyetik alanlara maruziyetini arttırmaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar 
elektrik ve manyetik alanların değişik dokularda stres oluşturduğu ve organların fonksiyonlarını bozduğunu göstermiştir. Çalışmamızda 50 Hz 
elektrik alanın böbrek dokusu üzerinde oluşturduğu hasar ile resveratrolün koruyucu rolü araştırılmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada, toplam 32 adet 3 aylık erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Deney grubundaki hayvanlar; 1. kontrol, 2. elektrik alan, 
3. elektrik alan + resveratrol, 4. resveratrol olarak dört gruba ayrıldı. Kontrol grubuna gavaj ile serum fizyolojik verildi. Elektrik alan grubuna 50 
Hz (10 kV/m) elektrik alan ve serum fizyolojik, elektrik alan + resveratrol grubuna 50 Hz elektrik alan + 20mg/kg/gün resveratrol, resveratrol 
grubuna ise sadece gavaj yoluyla 20mg/kg/gün resveratrol uygulandı. 30. günün sonunda sakrifiye edilen hayvanlardan alınan böbrek dokusu 
histopatolojik olarak incelendi.   
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BULGULAR: Kontrol grubunda bulunan ratların böbrek dokularının histolojik yapısının normal bir görünüme sahip olduğu belirlendi. Elektrik 
alana maruz bırakılan sıçanların böbrek dokusunda tübüler dilatasyon, tübüler hücrelerde hidropik dejenerasyon, glomerüllerde büzülmeler ve 
konjesyon gözlendi. Elektrik+resveratrol grubunda da elektrik alan grubuna benzer bulgular elde edildi. Resveratrol grubunda ise histopatolojik 
değişikliklerin biraz daha az olmasına rağmen yinede tübüler dilatasyon ve tübüler hücrelerde dejenerasyon hafif derecede saptandı. Apopitoza 
uğrayan hücre sayısının değerlendirilmesinde kontrol grubu ile elektrik alan grubu arasında istatiksel anlamlılık saptandı (p=0.001). Elektrik alan 
grubu ile elektrik alan+resveratrol grupları kıyaslandığında fark istatiksel olarak anlamlı değil (p>0.05). Resveratrol grubu ile kontrol grubu 
arasında fark anlamlı bulundu (p=0.001).   
SONUÇ: Elektrik alan uygulamasının böbrek dokusunda hasara neden olduğu 20mg/kg/gün resveratrolün bu hasarı önlemede etkili olmadığı 
belirlenmiştir. Ayrıca sadece resveratrol uygulanan grupta histopatolojik değişiklikler ve apopitoza uğrayan hücrelerin olması çalışmada 
kullanılan dozun toksik olabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Elektrik alan, böbrek, resveratrol 
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AIM: In recent years, the rapid development of technology increases the exposure to electric and magnetic fields on people. Experimental 
studies on electric and magnetic fields showed that create stress in different tissues and disrupt organs function. There were no studies in the 
literature showing any damage to the kidney tissue of 50 Hz electric field. In our study, the protective role of resveratrol on the kidney damage 
caused by the 50 Hz electric field is investigated.  
METHODS: A total of thirty two male Wistar albino rats (3-4 month old) were used in this study. These animals were separated into four 
groups; 1.control, 2.electric field, 3. electric field+resveratrol, 4. resveratrol. The control group was performed saline by gavage. 2. groups 50 Hz 
(10/kV/m) electric field and saline, 3. groups 50 Hz (10/kV/m) electric field and 20mg/kg/day resveratrol, 4. groups 20mg/kg/day resveratrol 
were performed. Resveratrol was administered by gavage to the animals. After 30 days the kidney tissue from sacrificed animals were 
examined as histopathological.  
RESULTS: The rats in the control group, histological structure of the kidney tissue was determined to have a normal appearance. Exposed to 
electric field of rats in kidney tissue, tubular dilatation, hydropic degeneration in tubular cells, glomerular contraction and congestion were 
observed. Electric field+resveratrol group in kidney tissue was obtained similar findings to electric field group. Histopathological changes such 
as mild tubular dilatation and mild degeneration in tubular cells were observed in resveratrol group. In evaluating the number of cells 
undergoing apoptosis between the electric field and the control group was statistically significant (p=0.001). Compared to electric fields and 
electric fields+resveratrol groups difference was not statistically significant (p>0.05).There was a significant difference between the resveratrol 
group and the control group (p=0.001).   
CONCLUSIONS: Histopathological changes in the kidney tissues was found to occur with the electric field. 20 mg/kg/gün resveratrol in the 
prevention of the damage was not effective. It also shows that resveratrol only group victim of histopathological changes and apoptosis of cells 
used in the study are doses can be toxic. 
Key words: Electric field, kidney, resveratrol 
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GİRİŞ-AMAÇ: Likopenin böbrek hasarı modellerinin de içinde olduğu birçok deneysel modelde koruyucu olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda 
Likopenin böbrek iskemi/reperfüzyon hasarında nitrik oksit, eNOS, iNOS, malondialdehit, KIM-1 ve böbrek fonksiyonları üzerindeki etkilerini 
araştırmayı amaçladık.  
YÖNTEMLER: Her grupta 8 sıçan olmak üzere, 4 gruba ayrıldı. Grup 1 ve grup 2’deki sıçanlara böbrek damarları diseksiyonla ayrılmadan, grup 3 
ve grup 4’teki sıçanlara iskemi yapılmadan 6., 5., 4., 3., 2. 1. günler ile 60 dk önce gavaj yolu ile mısır yağı (grup 1 ve 3) ve 10 mg/kg dozunda 
likopen (grup 2 ve 4) verildi. Grup 3 ve grup 4’teki sıçanlara 60 dk iskemi ve 24 saat reperfüzyon uygulandı. Tüm gruplarda insizyon 
kapatıldıktan hemen sonra sıçanlar metabolik kafese alınarak 24 saatlik idrarları toplandıktan sonra anestezi altında kanları ve böbrekleri 
alınarak ötenazi uygulandı. İki grup arasındaki farkın anlamlılığı için Mann-Whitney U testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.   
BULGULAR: Çalışmamızda 1. gruba göre 2. grupta malondialdehit düzeyinde anlamlı bir artma, 1. gruba göre 3. grupta serum üre, kreatinin, 
serum NO düzeyleri, malondialdehit, fraksiyonel Na atılımında (p<0,01), kreatin kinaz aktivitesi, idrar KIM-1 düzeyleri ile böbrek hasarında ve 
tübüler kast birikiminde anlamlı artma (p<0,05), kreatinin klirensinde, idrar NO (p<0,01), böbrek glutatyon düzeyinde (p<0,05) anlamlı azalma 
görüldü. I/R hasarı gelişen 3. gruba göre Likopen tedavisi verilen 4. grupta oksidatif hasar belirteci olan MDA da istatistiksel olarak anlamlı 
azalma görüldü (p<0,01).  
SONUÇLAR: Likopenin, sağlıklı sıçan böbreklerinde lipid peroksidasyonunu artırmasına rağmen iskemi/reperfüzyon hasarında MDA düzeyini 
azaltarak koruyucu rol oynadığı görüldü. iskemi/reperfüzyon hasarına karşı Likopenin bu etkilerinin mekanizmasının detaylı çalışmalarla 
araştırılması gerektiğini düşünüyoruz.   
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Destekleyen Kurum: Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TÜBAP-2013/162 nolu proje olarak 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarı,KIM-1,iNOS, eNOs, MDA 
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INTRODUCTION AND AIM: It’s indicated that lycopene is protective in many experimental models including renal injury models. We aimed to 
search the effects of lycopene upon nitric oxide, eNOS, iNOS, malondialdehyte, KIM-1 in renal ischemia/reperfusion injury and renal functions. 
METHODS: 4 groups were formed (n=8). Corn oil (group 1 and 3) and lycopene (10 mg/kg) (group 2 and 4) were given on the 60 min, 1, 2, 3, 4, 
5, 6 days via gavage without dissecting the renal vessels (group 1, 2). The same treatment were repeated to group 3 and 4 without applying 
ischemia. 60 minutes ischemia and 24 hours reperfusion were performed. Just after closing the incision in all groups, the rats moved a 
metabolic cage and euthanasia was applied. Mann-Whitney U test was used for testing the difference between two groups. P <0.05 was 
considered significant.  
RESULTS: There was a significant increase in malondialdehyde level between group 1 and 2. While we compared group 1 and 3, there were 
significant increases in serum urea, creatinine, NO, malondialdehyde levels, fractional Na release (p<0.01), creatinine kinase activity, urine KIM-
1 levels and renal injury and tubular caste accumulation (p<0.05). On the other hand, creatinine clearance, urine NO (p<0.01) and renal 
glutathione level (p<0.05) were decreased. Lycopene was significantly reduced the MDA levels (p<0.01).  
CONCLUSIONS: Although lycopene increases lipid peroxidation in healthy rat kidneys, it may play a protective role by decreasing MDA level in 
ischemia/reperfusion injury. We suggest that the mechanism of lycopene should be searched with detailed studies against 
ischemia/reperfusion injury.  
Supporting Institution: This study has been supported by Trakya University Scientific Research Projects Unit (TÜBAP-2013/162). 
Key words: Renal Ischemia/Reperfusion Injury, KIM-1,iNOS, eNOs, MDA 
 

P094 
Bireylerin Aritmetiksel İşlemleri Yaparken Beyinlerinde Meydana Gelen Aktivasyonların Yapılarıyla İlgili Literatürün İncelemesi 
Soner Durmuş, Sefa Dündar, Nazan Gündüz 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Günümüzde sinirbilim ve eğitim araştırmalarının birlikte yer aldığı disiplinler arası araştırmalar önemli bulguları ortaya koymakta 
ve eğitimcilere ve matematik eğitimcilerine ilginç fırsatlar sunmaktadır. Matematik eğitimiyle ilgili davranışsal boyutta yapılan çalışmaların 
yanında son zamanlarda sinirbilimle ilgili yapılan çalışmaların arttığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı aritmetik ile ilgili işlemler yapılırken 
beyin aktivasyon yapısını inceleyen çalışmaların bulgularını derlemektir.  
YÖNTEM: Bu çalışmada aritmetik, sayılar ve işlemler üzerine yapılan araştırmalar belli kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma yaş, 
cinsiyet, matematiksel yetenekli olma durumuna, farklı temsil biçimlerine, aritmetik işlemlerin basit ve karmaşıklığına, pozitif ve negatif gerçek 
sayıların kullanımlarına göre yapılmıştır. Çalışmalar ayrıca fMRI ve EEG cihazlarının kullanımlarına göre de değerlendirilmiştir. Bu durumlarda 
beyinde hangi bölgelerin aktif olduğu yapılan araştırmaların sonuçlarından derlenmiştir.  
BULGULAR: İncelenen araştırmaların sınıflandırılma durumlarına göre bireylerin beyin aktivasyon yapılarında farklılıkların olduğu gözlenmiştir. 
Aritmetik işlemlerle ilgili gelişimsel nöro görüntüleme çalışmaları çocukların yetişkinlere göre prefrontal bölgelerin daha aktif olduğu, yüksek 
matematiksel yetenekli bireyler ile düşük matematiksel yetenekliler karşılaştırıldığında orta temporal gyrus, supplementary motor alan ve orta 
superior frontal gyrus alanlarında daha yüksek aktivasyon görülmüştür.  
SONUÇ: Bu çalışmada ortaya konacak sonuçlar ülkemizde bu alanda çalışma yapmayı düşünenler için farkındalık oluşturma ve ülkemize özgü 
benzer araştırma konularının ne olacağına dair bilgi vermesi açısından önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Sinirbilim, Aritmetik işlem süreçleri 
 

PC094 
Literature Review Related to Brain Activation Structures of Individuals during the Implementation Processes of Arithmetical 
Operations 
Soner Durmuş, Sefa Dündar, Nazan Gündüz  
Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey  
 
INTRODUCTION AND AIM: Contemporary interdisciplinary research involving neuroscience and education have revealed important findings 
and provided interesting opportunities for not only educators but also mathematics educators. There has been an increase in the studies on 
the behavioral dimension related to mathematics education as well as on neuroscience recently. The purpose of the study is to compile the 
findings on the brain activation structure during the implementation processes of arithmetical operations.  
METHOD: The study has classified the studies on arithmetic, numbers and operations in terms of certain criteria. The classification is based on 
age, gender, status of mathematical talent, different forms of representations, simplicity and complexity of arithmetic operations, use of 
positive and negative real numbers. These studies were also evaluated in terms of fMRI and EEG devices. The different areas of brain that were 
active in these conditions were compiled by taking into consideration the results of these studies.  
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FINDINGS: The studies examined show differences in the brain activation structures of the individuals in terms of specified classifications. The 
prefrontal areas of children are more active than that of adults in developmental neuro-imaging studies on arithmetical operations. Individuals 
with a high degree of mathematical talent have higher activation in the areas of middle temporal gyrus, supplementary motor area and middle 
superior frontal gyrus compared to those with a low degree of mathematical talent.   
CONCLUSION: The findings of the study present oppurtunities to researchers to have an insight and design researches that take these findings 
into consideration on mathematics education in general and provide information on the similar research subjects peculiar to Turkey. 
Key words: Mathematics Educations, Neuroscience, Processes of Arithmetical Operations 
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GİRİŞ-AMAÇ: Epilepsi, bazı beyin hücrelerindeki anormal, aşırı veya senkron elektriksel deşarjlardan kaynaklanan, tekrarlayan 
semptomlar/nöbetler olarak tanımlamaktadır. Pentilenetetrazol(PTZ), retiküler formasyonun nöronlarını ve korteks nöronlarını etkileyerek 
tonik-klonik epileptik nöbetlerin oluşumunu tetikleyen bir ajandır. Deneysel çalışmamızda, PTZ kullanılarak oluşturulmuş epileptik sıçanlarda, 
farklı dozlarda Melatonin (MEL) uygulamasının koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 12-14 haftalık 40 adet Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar, Kontrol, Epileptik(35mg/kg PTZ), 
Tedavi25(35mg/kg PTZ+25mg/kg MEL) ve Tedavi100(35mg/kg PTZ+100mg/kg MEL) grubu olmak üzere(n=10) dört gruba ayrılmıştır. Grup içi ve 
gruplar arasında, epileptik nöbet skorlaması(ENS), kan glukoz seviyesi tayini(PTZ+30dk), rektal vücut sıcaklığı tayini(PTZ+30dk), hot plate testi ve 
serebellum takibi yapılmıştır. Literatür taranarak tekrarlı uygulamalarda optimum subkonvulzif PTZ dozu(35mg/kg) ve günlük etkinliği 
saptanmış minimum ve maksimum MEL dozları(12,5-50mg/kg/gün intraperitoneal(i.p.) olarak uygulanmıştır. MEL uygulaması günaşırı ve PTZ 
enjeksiyonundan yarım saat önce yapıldığından MEL yarılanma ömrü dikkate alınarak dozlar 25/100mg/kg olarak belirlenmiştir.  
BULGULAR: Sıçanlara 23 günde 12 kez PTZ ve MEL uygulanmıştır. Enjeksiyon günlerinde ENS yapılmıştır. İncelemelerin sonucunda; ENS’de grup 
içi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur(p<0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, 0. gün ölçümleri arasında fark 
bulunmazken(p>0,1), 23.gün değerlerinde, gruplar arası kan glukoz seviyelerinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır(p<0,05). Rektal vücut 
sıcaklıklarında, 0.günde anlamlı sonuçlar saptanamamıştır(p>0,1). 11. ve 21.gün ölçümleri kıyaslandığında gruplar arasında anlamlı sonuçlar 
bulunmuştur(p<0,05). 19.günde gerçekleştirilen Hot plate testinde ve dekapitasyon sonrası alınan serebellumların histolojik takibi yapıldığında, 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir(p>0,1).  
SONUÇ: PTZ ile oluşturulan deneysel epilepsi modelinde melotoninin, ENS, vücut sıcaklığı ve kan glukoz seviyesi gibi veriler üzerinde epileptik 
nöbetler sırasında oluşan olumsuz etkileri, doza bağımlı olarak azalttığı ve önlediği tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Melatonin, Pentilenetetrazol, Sıçan 
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AIM: Epilepsy is characterized by recurrent symptoms/seizures, which are a result of abnormal, excessive or synchronous electrical discharges 
in a group of brain cells. Pentylenetetrazole (PTZ) is an agent that triggers tonic-clonic epileptic seizures by affecting reticular formation 
neurons and cortex neurons. This experimental study aims to investigate the protective effect of dose-dependent melatonin administration on 
PTZ-induced epileptic rats.  
METHODS: In this study, 12/14-week-old male Wistar albino rats were used. The rats were divided into 4 groups as (n=10); Control, Epileptic 
(35mg/kg PTZ), Treatment25 (35mg/kg PTZ+25mg/kg MEL), Treatment100 (35mg/kg PTZ+100mg/kg MEL) groups. Rats’ blood glucose 
levels(PTZ+30min), epileptic score determination scores(ESD), histological cerebellum analyze, rectal body temperature levels (PTZ+30min) and 
hot plate test scores were measured all in the same groups and between the groups. Optimum sub convulsive dose for PTZ (35mg/kg) and 
minimum/maximum effective MEL doses (12,5-50mg/kg/day) that indicated previous researches were injected intraperitoneal cavity(i.p.) on 
every second day. Appropriate doses of MEL were calculated as 25-100mg/kg considering injection time (PTZ-30min) and half-life of MEL. 
RESULTS: PTZ and MEL were injected 12 times in 23 days. ESD was measured on injection days. Statistically significant results were found 
intragroup and intergroup measurements of ESD (p<0,05). Although there was no statistically significant differences (p>0,1) for glucose levels 
and rectal body temperature levels on Day0 however, the glucose levels of Day23 and body temperature levels of Day11 and Day21 have been 
found statistically significant. For both hot plate test (Day19) and histological cerebellum analyze (after decapitation), no significant data has 
been found between groups (p>0,1).  
CONCLUSIONS: The present study demonstrates that, melatonin has dose depended therapeutic and prophylactic effects on ESD, body 
temperature and blood glucose levels during epileptic seizures that affect adversely these parameters, which induced by PTZ. 
Key words: Epilepsy, Melatonin, Pentylenetetrazole, Rat 
 

 
 
 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

153 
 

P096 
E621’ nin Emosyonel Davranışa Etkisinin Dişi ve Erkek Sıçanlarda Araştırılması 
Asuman Gölgeli

1
, Kamile Yazgan

1
, Betül Yalçın

2
 

1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 
GİRİŞ-AMAÇ: E621 olarak da bilinen monosodyum L-glutamat (MSG) bir çok gıda ürününde aromayı artırmak için kullanılan bir katkı 
maddesidir. MSG, tükürük salgısını arttırarak gıdanın lezzet özelliklerini güçlendirmekte, daha sık ve hızlı yeme isteği uyandırmaktadır. 
Lezzetlendirici olarak kullanıldığında baş ağrısı, depresyon ve anksiyete neden olduğu bilinmektedir Bu çalışmada MSG kullanımında dişi ve 
erkek sıçanlarda anksiyete üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  
MATERYAL-YÖNTEM: Çalışmada erişkin dişi ve erkek Wistar Albino sıçan kullanıldı. Kontrol ve monosodyum L-glutamat grubu olmak üzere 
10’arlı dört grup oluşturuldu. MSG grubu, MSG’i içme sularına eklenerek 12 hafta süreyle almaları sağlandı. Kafeste bulunan toplam hayvan 
ağırlığına göre 250 mg/kg olacak şekilde MSG 0,5 litre içme suyuna katıldı. Emosyonel davranış sayısı açık alan düzeneğinde arka iki ekstremite 
üzerinde yükselme ve T-labirentte şartlı ve şartsız korku cevapları ve anksiyete değerlendirildi Veriler IBM statistics 21 programında Mann-
Whitney U testi ile değerlendirildi.  
BULGULAR ve TARTIŞMA: MSG uygulanan gruplarda, kontrol gruplarına göre açık alan düzeneğinde arka ekstremiteleri üzerinde yükselme 
davranışı sayısı (p < 0,05) anlamlı olarak fazla görülmesi merak davranışının değiştiğini göstermektedir. T labirentte MSG kullanımında her iki 
cinsiyetinde şartlı ve şartsız korku cevapları anlamlı olarak gecikmiştir (p<0,05).Dişi ve erkek gruplar arasında emosyonel davranışta istatistiksel 
anlamlı fark yoktur. Gruplar arasında vücut ağırlıkları, tükettikleri yem miktarı değerlendirildiğinde, MSG gruplarında istatistiksel olarak anlamlı 
azalma görülmüştür (p<0,05).  
SONUÇ: Wistar albino dişi ve erkek sıçanlarda 12 hafta boyunca MSG uygulaması her iki cinsiyette de açık alan düzeneğinde lokomotor aktivite 
ve keşif davranışlarını artırmıştır.MSG kullanımında T labirent testinde ortaya çıkan anksiyete dişi ve erkek sıçanlarda korkunun öğrenilmesini 
zorlaştırmıştır. Korku cevabının cinsiyetten bağımsız geliştiğini gösterir. Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından TYL-2014-
5462 nolu proje ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: monosodyum L-glutamat, açık alan, T labirent, anksiyete, sıçan 
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AIM: E621 known as monosodium L-glutamate (MSG) is an additive used to improve aroma food product. MSG, strengthens the flavor of food 
by increasing saliva properties, raises more frequent and fast food cravings.its is known to cause headaches, depression and anxiety, when 
used as a flavoring chest pain.This study aimed in effects of MSG use to investigate anxiety in rats.  
MATERIALS-METHODS: This study were used in adult female and male Wistar albino rats. Control and MSG group were generated having four 
groups each containing 10 rats. MSG group was provided to take for 12 weeks, MSG is added to drinking water. It joined MSG 0.5 liters of 
drinking water based on total weight of the animals in the cage 250 mg / kg of the subject. Rise on the back of two limbs in open area assembly 
and T-maze were evaluated of emotional behavior and anxiety.Data were analyzed with Mann-Whitney U test on IBM 21 programs. 
RESULTS AND DISCUSSION: Treatment group in MSG, number of behavior on rear extremities rise in open space arrangement according were 
significantly more to be seen, indicating change of curiosity behavior the control group (p <0.05). T-maze test was significantly delayed fear 
responses in both sexes use of MSG (p <0.05), there was no statistically significant difference in the emotional behavior among men and 
groups, outside.   
RESULT: Wistar male and female rats were used MSG application in open field locomotor apparatus in both sexes has increased its exploration 
activity and behavior. T-maze test using the resulting anxiety made it difficult to learn the fear of MSG in male and female rats. It indicates that 
the fear response develops regardless of sex.  
This work was supported by Erciyes University Research Fund project by No. TYL-2014-5462. 
Key words: monosodium L-glutamate, open space, T maze, anxiety, rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Alkollü içeceklerde bulunan alkol etil alkol (etanol) çok eski çağlardan beri keyif verici, yatıştırıcı, uyuşturucu ve ağrı kesici olarak 
kullanılmaktadır. Alkol alımının anksiyeteyi azaltan ve rahatlatan özellikleri gibi olumlu pekiştirici yanları ilk alkol alımından sonra bu davranışı 
artırarak bağımlılığa neden olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda kısa sürede farklı dozlarda etil alkol tüketiminin sıçanlarda ağrı eşiğine ve 
bağımlılığa etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  
MATERYAL-YÖNTEM: Çalışmada erişkin Wistar dişi Albino sıçan kullanıldı. Kontrol,%10 ve %20 etil alkol tüketen (n=7) üç grup oluşturuldu. 
Deney gruplarının içme sularına %10 ve % 20 etil alkol ilavesi yapıldı ve 10 gün bu suyu alması sağlandı. Çalışma sonunda deney gruplarında hot 
plate ve von Fray testinde ağrı eşiği, koşullu yer tercihi (Conditioned Place Preference) testinde bağımlılık değerlendirildi. Veriler IBM statistics 
21 programında ANOVA-Tukey testi ile analiz edildi.  
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BULGULAR: Hot plate testinde etanol gruplarında pençelerini yalama süresi (sn) anlamlı olarak artmıştır (p<0,05).Etanol gruplarında von Fray 
testinde pençelerine batırılan flamentlerin kalınlığı artmış pençe çekme cevabı anlamlı olarak gecikmiştir(p<0,05).Koşullu yer tercihi testinde ise 
hedef bölgede geçirilen süre (sn) etanol gruplarında anlamlı olarak uzamıştır (p<0,05).  
SONUÇ: Wistar dişi Albino sıçanlarda 10 gün %10 ve %20 etil alkol tüketiminin hot plate ve von Fray testlerinde ağrı eşiğini artması serbest sinir 
sonlanmalarının algısının azaldığını düşündürmektedir. Koşullu yer tercihi testinde etanol gruplarında etil alkole bağımlılık eğilimi görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Etil alkol,hot plate,von Fray,bağımlılık,ağrı eşiği,sıçan 
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AIM: Alcoholic beverage alcohol contained in ethyl alcohol (ethanol) since ancient times pleasing, soothing, used as drugs and painkillers. 
Positive reinforcement, such as reducing alcohol intake and relieve anxiety properties as are known to cause this behavior after the first 
increased intake of alcohol dependence. This study we aimed to the effects different doses in a short time investigate of ethyl alcohol 
consumption and dependence on pain threshold in rats.  
MATERIALS AND METHODS: Adult female Wistar albino rats were used in the study. Control, 10% and 20% ethyl alcohol were formed 
consumption (n = 7), three groups. The experimental group alcohol added was the drinking water of 10% and 20% ethyl and water was allowed 
to take 10 days. This study after pain threshold, in Hot plate and von Fray test, in dependence were evaluated on conditional place preference 
in experimental groups. Data were analyzed with ANOVA-Tukey test IBM 21 programs.  
RESEARCH FINDINGS: Hot plate test while licking paws in the ethanol group (sn) increased significantly (p <0.05). The von Fray test increased 
thickness of the submerged filament to paw paw withdrawal response was significantly delayed in etanol group (p <0.05). Conditional place 
preference test of time is spent in target region (sn) has been extended significantly in ethanol group (p <0.05). 
RESULT: Female Wistar albino rats by 10% and 20% ethyl alcohol suggesting for 10 days that of hot plate and von Fray increase the pain 
threshold tests that they decrease free nerve endings perception. The conditioned place preference test dependence tendency is observed 
ethanol group. 
Key words: Ethyl alcohol, hot plate, von Fray, addiction, pain threshold, rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Üstün yetenek gibi belirli bir düzeydeki bireysel davranış farklılıklarının sinir sisteminde de bireysel farklılıkları beraberinde 
getirmesi beklenmektedir. Sinirbilim çalışmalarının eğitimde yer almasıyla, üstün yetenek ile ilgili çalışmalar yeni bir boyut kazanmıştır. Bu 
çalışmalar davranışsal boyutun ötesine geçmiş ve üstün yetenekli bireylerin beyin aktivasyon yapıların normal gelişim gösteren bireylerinkine 
göre nasıl farklılaştığı çeşitli araştırmalar tarafından incelenmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli olan ve olmayan bireylerin 
matematiksel bir etkinlik boyunca beyin aktivasyon yapılarını inceleyen EEG çalışmalarının bulgularını eleştirel yaklaşımla incelemektir.   
YÖNTEM: Bu çalışmaya katılımcı olarak üstün yetenekli olan ve olmayan bireylerin yer aldığı ve herhangi bir matematiksel aktivite sürecinde 
beyin aktivasyon yapısını inceleyen araştırmalar dâhil edilmiştir. Bu ölçütlere uygun olan araştırmalar içerisinden sadece EEG cihazını 
kullananlar değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışma kapsamında elde edilen araştırmaların bulguları derlenerek yorum ve değerlendirmelerde 
bulunulmuştur.  
BULGULAR: Yapılan çalışmalar incelendiğinde, üstün yetenekli olan ve olmayan bireylerin bazal (nötr) ve matematiksel bir aktivite durumunda 
beyin aktivasyon yapıları arasında farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Üstün yetenekli bireylerin zihinsel bir aktivite durumunda daha az zihinsel 
çaba sergilemeleri ve ağırlıklı olarak sol hemisferi kullanmalarına karşın diğerlerinin daha fazla zihinsel çaba göstermeleri ve sağ hemisferlerini 
daha fazla kullanmaları, bu çalışmalar arasında belirgin olarak bulunmuştur. Ayrıca beyin bölgeleri arasında daha fazla işbirliği göstermeleri de 
üstün yeteneklileri diğerlerinden ayıran önemli bir sonuçtur.   
SONUÇ: Literatürdeki çalışmaların sonuçları ele alındığında, üstün yetenekli bireylerin farklı beyin yapısına sahip olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar matematik eğitimi alanında yapılacak araştırmalara bilgi vermesi açısından önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: sinirbilim, matematik eğitimi, üstün yetenekli 
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Assessment of Literature about Brain Activation Structures of Gifted Individuals during a Mathematical Activity 
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AIM: It is expected that individual differences at a partricular level as giftedness bring about individual differences in neural system. Together 
with neuroscience studies took place in education field, giftedness studies have a new direction. These studies went beyond behavioral data 
and how do brain activation structures of gifted individuals differentiate according to that of nongifted ones has been investigated by various 
studies. In this respect, the aim of this study is to examine the results of EEG studies investigating brain activation structures of gifted and 
nongifted individuals during a mathematical activity with a critical approach.   
METHOD: Studies in which gifted and nongifted individuals took place as participants and investigating brain activation structures during any 
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mathematical activities were included in the study. Among these studies having these criteria, only using EEG were evaluated. In the scope of 
this study, it was achieved that interpretations and evaluations by compiling the results of obtained studies.   
RESULTS: When conducted the studies were investigated, it appeared that differences existed between gifted and nongifted individuals’ brain 
activation structures during neutral and a mathematical activity situation. It was prominently found that gifted indviduals showed less 
intellectual effort during cognitive activity and used their left hemispheres more while nongifted individuals showed more intellectual effort 
and used their rigt hemispheres more. Moreover, it was also a significant result distinguishing gifted indivduals from nongifted ones that the 
former showed more cooperation between brain areas.   
CONCLUSIONS: When the results of the studies in literature are taken into account, it is seen that gifted individuals have different brain 
structures. The results appearing from this study gain importance in terms of informing studies that will be conducted in the field of 
mathematics education. 
Key words: neuroscience, mathematics education, giftedness 
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GİRİŞ-AMAÇ: Yaşlanmada çeşitli dokularda radikal yapımı artarken, antioksidan kapasitede azalma görülür. Curcumin anti-inflamatuar, 
antiproliferatif ve antioksidan özellikleri olan bir polifenoldür. Bu çalışmadaki amacımız yaşlı sıçanlarda curcumin uygulamasının farklı beyin 
bölgelerinde radikal hasarın göstergesi olarak kabul edilebilecek malondialdehit (MDA) ve antioksidan kapasitesinin göstergesi olarak kabul 
edilen glutatyon (GSH) düzeylerine etkisini araştırmaktır.  
YÖNTEM: Etik kurul onayını takiben toplam 18 adet erkek Wistar albino cinsi sıçan kullanılarak üç grup oluşturuldu; 1.Genç-kontrol (4 aylık, 
n=6), 2.Yaşlı-kontrol (20-22 aylık, n=6), 3.Yaşlı-Curcumin (20-22 aylık, n=6). 30 gün boyunca kontrol gruplarına PBS (sc), Yaşlı-Curcumin grubuna 
ise curcumin (30mg/kg, ip) uygulaması yapıldı. Beyinden izole edilen serebral korteks, hipokampus ve serebellum dokularında MDA düzeyi 
(nmol/g) tiyobarbitürik asit reaktif madde oluşumu (TBARS) yöntemi, GSH düzeyi (μmol/g) ise modifiye Elman yöntemi ile çalışıldı. İstatistiksel 
analizde Mann-Whitney U testi yapıldı, koreleasyonlar için Spearman's Rho hesaplandı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Genç-kontrol grubuna kıyasla yaşlı-kontrol grubunda korteks MDA düzeyi anlamlı olarak yüksek, korteks, hipokampus ve 
serebellum GSH düzeyleri ise anlamlı olarak düşük bulundu. Yaşlı-kontrol grubuna kıyasla ekzojen curcumin uygulaması yapılan yaşlı grupta ise 
korteks MDA düzeyinin anlamlı olarak azaldığı, GSH düzeyinin ise çalışılan üç beyin bölgesinde de anlamlı olarak arttığı bulundu. (p<0,05). 
Curcumin uygulaması hipokampus ve serebellum MDA değerlerini azaltmakla birlikte bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 
Değişkenler arasında anlamlı koreleasyon bulunmadı.  
SONUÇ: Çalışma bulgularımız curcuminin yaşlanma sürecinde beyin dokusunu oksidatif strese karşı korumada etkili olduğunu göstermektir. 
Anahtar Kelimeler: yaşlanma, curcumin, oksidatif stres, beyin, serebellum, korteks, hipokampus 
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AIM: In aging process, the production of radicals in several tissues increases while antioxidant capacity reduces. Curcumin is a polyphenol 
which has anti-inflammatory, antiproliferative and antioxidant effects. The present study aimed to investigate the impact of curcumin 
treatment on the level of malondialdehyde (MDA), i.e. an oxidative stress indicator, and glutathione (GSH) which functions as an antioxidant 
system indicator in various brain regions of aged rats.  
METHODS: Following the approval of the ethical committee, a total of eighteen male Wistar-albino rats were divided into three groups; 
1.Young-control (4 months-old, n=6), 2.Aged-control (20-22 months-old, n=6), 3.Aged-Curcumin (20-22 months-old, n=6). Control groups 
received PBS (sc), while Aged-Curcumin group treated with curcumin (30mg/kg, ip) for 30 days. Brain tissues were sampled from the cerebral 
cortex, hippocampus and cerebellum. MDA levels (nmol/g) were measured by formation of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and 
GSH levels (μmol/g) were determined by a modified-Ellman method. Mann-Whitney U test and Spearman' Rho were conducted at p<0,05. 
RESULTS: The MDA levels were significantly higher in the cortex, and the GSH levels were significantly lower in cortex, hippocampus and 
cerebellum of the aged-control group when compared to the young one. Exogenous curcumin treatment significantly decreased the MDA 
levels in cortex, and significantly increased the GSH levels of all the examined brain regions when compared to aged-control group (p<0,05). 
However the MDA level of hippocampus and serebellum were not significanty different in curcumin and control groups. No correlation was 
significant. 
CONCLUSIONS: Our findings indicate that curcumin has a neuroprotective impact against to oxidative stress in the aging process of brain. 
Key words: aging, curcumine, oxidative stress, brain, cerebellum, cortex, hippocampus 
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GİRİŞ-AMAÇ: Uzun süreli açlık ve uyku düzeninin bozulması vücutta stres oluşturan bir durumdur. Ramazan ayında Müslümanların ibadeti olan 
oruçta 1 ay boyunca her gün yaklaşık 17 saat süreyle yeme ve içmeden uzak durulmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaz döneminde uzun süre aç 
ve susuz kalmanın gün içerisinde kortizol salgılanması üzerine etkisini araştırarak uyku ve fiziksel aktivite ile ilişkisini ortaya koymaktır.  
YÖNTEMLER: Yaşları 14-46 arasındaki oruç tutan kadın (n=42) ve erkek (n=27) bireylerden Ramazan ayının son haftasında sahur (02:30), iftar 
öncesi (19:00 civarı) ve iftar sonrası (21:00 civarı) üç zaman diliminde tükürük numuneleri alındı. Alınan tükürük örneklerinden ELISA yöntemi 
ile serbest kortizol düzeyleri belirlendi. Ayrıca, uyku ve fiziksel aktiviteye ilişkin bilgiler alınarak, anlık (STAI I) ve genel (STAI II) anksiyete 
ölçekleri uygulandı. Tüm prosedürlerin yürütülmesi için Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı (protokol kodu: 2013/204). 
Verilerin analizinde Mann-Whitney U, bağımsız örneklerde Kruskal Wallis, normal dağılıma uymayan verilerde Friedman testi kullanıldı. p<0,05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.   
BULGULAR: Kortizol düzeyi bakımından sahur, iftar öncesi ve iftar sonrası dönemler arasında bir farklılık gözlenmedi. Cinsiyetin de kortizol 
düzeyi üzerine bir etkisi gözlenmedi. Bununla beraber, uyku süresi ortalama 4-6 saat olan bireylerde iftar sonrası kortizol düzeyleri uyku süresi 
10 saat olan bireylere göre daha düşüktü (p<0.05). İftar sonrası hafif fiziksel aktivite yapan bireylerde kortizol düzeyleri daha düşüktü (p<0.05). 
SONUÇ: Ramazan ayında yaklaşık olarak 16-17 saat oruç tutulmasının sirkadyen kortizol ritminde bir değişikliğe yol açmamış olmasının nedeni 
olarak, Ramazan ayının son haftası olması itibariyle vücudun oruç tutmaya uyum göstermiş olması ve inanç gereği oruç tutmaya mental 
hazırlığın bulunması olarak düşünülmüştür. Ayrıca, uyku süresinin uzun tutulmamasının ve hafif fiziksel aktivite yapılmasının iftar sonrası 
kortizol düzeyinin yükselmesini engelleyebileceği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Oruç, stres, sirkadyen kortizol, uyku, egzersiz 
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AIM: Long term fasting and sleep disturbances are stressor that affects the body. The fasting which is a prayer of Muslims on Ramadan, stay 
away from food and water about seventeen hours along day for one month. Aim of the current study was to investigate effects of long daytime 
fasting on circadian cortisol secretion during summer period and asses its relationship with sleep and physical activity.  
METHODS: Fasting women (n=42) and men (n=27) volunteers aged 14 to 46 years participated to this study. Saliva samples were collected 
before morning breakfast (02.30 am), before and after night breakfast (about 19.00 pm and 21.00 pm, respectively). Free cortisol was 
measured by ELISA method. Moreover, STAI I and STAI II anxiety scales were used to assess information on sleep and physical activity. All 
procedures were conducted according to the Clinic Research Ethics Committee of Malatya (protocol No. 2013/204). Data were analyzed by 
Mann-Whitney U test or by Kruskal Wallis and data which are not normally distributed were analysed by Friedman test. p<0.05 was accepted 
as statistically significant.  
RESULTS: Cortisol concentrations were not different among periods of study time points (p>0.05). Gender did not affect cortisol 
concentrations. However, cortisol levels were lower in participants sleeping less (approximately 4-6 hours/day) than sleeping longer 
(approximately 10 hours/day) period of time (p<0.05). The cortisol levels were lower in participants who performed mild physical activity after 
night breakfast (p<0.05).  
CONCLUSIONS: Ramadan fasting for approximately 16-17 hours did not appear to influence circadian cortisol secretion. It was thought that this 
could be due (1) to adaptation of body to fasting as the study was carried out in the last week of Ramadan month and (2) to mental 
preparedness to the fasting due to Islamic precepts. Additionally, shorter sleep time and mild physical exercise were associated with lower 
cortisol concentrations. 
Key words: Ramadan fasting, stress, circadian cortisol, sleep, exercise 
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GİRİŞ-AMAÇ: Serbest radikallerin epilepsiye yol açtığı bilinmektedir. Diğer taraftan nitrik oksidin (NO) epilepside bir şekilde yer aldığı kesin 
olmakla birlikte, etkisinin prokonvulsan mı antikonvulsan mı olduğu halen tartışmalıdır. Sunulan çalışmanın amacı, bir antioksidan olan 
Timokinon (TQ) ile spesifik nöronal nitrik oksit sentaz (nNOS) inhibitörü olan 7-Nitroindazolün (7-NI) penisilin ile oluşturulan epileptiform 
aktiviteye etkisini araştırmaktır.   
GEREÇ-YÖNTEM: 28 adet Wistar erkek sıçanlar, kontrol grubu (penisilin), TQ, 7-NI ve kombinasyon (7-NI+TQ) grubu olarak dörde ayrıldı. 
Sıçanlar, 1.25 mg/kg (ip) üretan ile anesteziye alındıktan sonra stereotaksik cihaza sabitlendi. Sol somatomotor korteks üzerine çelik iletken 
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vidalar yerleştirilerek elektrot aracılığıyla PowerLab veri kazanım sistemine bağlandı. Kontrol grubuna 500 I.U penisilin G intrakortikal (i.k.) 
olarak uygulandı. Deney gruplarına ise, nNOS inhibitörü 7-NI (40 mg/kg ) ve TQ (80 mg /kg) intraperitoneal (i.p.) uygulandı. Daha önce yapılmış 
çalışmalar doğrultusunda TQ’nun etkin dozu 80 mg/kg olarak belirlendi. One-Way ANOVA Post-Hoc Tukey Testi ile istatiksel analiz yapıldı. 
BULGULAR: TQ (80 mg/kg) spike frekansını kontrol grubuna göre 40. dakikada istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azaltırken (p<0.01), 7-NI spike 
frekansını 50. dakikadan itibaren (p<0,05), 7-NI + TQ kombinasyonu ise 40. dk’dan itibaren azalttı (p<0.05). Amplitüd değerleri açısından deney 
gruplarının hiçbirinde kontrol grubuna göre anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).   
SONUÇ: Sunulan çalışmada ilk kez TQ ile 7-NI kombine edilerek çalışılmıştır. Elde edilen bulgular deneysel epilepsisinin penisilin modelinde TQ 
(80 mg/kg), 7-NI (40 mg/kg) ve 7-NI + TQ kombinasyonu antikonvulsan etki göstermektedir. Bu bulgular, TQ’nun NOS/NO yolağını 
kullanmadığını işaret etmektedir. Ancak kesin mekanizmasının ortaya konulması için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Nitrik Oksit, Penisilin, Sıçan, Timokinon, 7- Nitroindazol 
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AIM: It is well known that free radicals are a cause of epilepsy. Nitric oxide (NO) also plays role in epilepsy. The effect of NO on epilepsy is still 
controversial. The role of specific neuronal nitric oxide synthase (nNOS) inhibitor, 7-Nitroindazole (7-NI) was investigated in anticonvulsant 
effect of Timokinon (TQ) on Penicillin-induced epileptiform activity.   
METHODS: 28 Wistar male rats were divided into 4 groups as control group (penicillin), TQ, 7-NI and the combination group (7-NI + TQ). Rats 
were anesthetized with 1.25 mg/kg (ip) urethane and placed in a rat stereotaxic apparatus. Bipolar two electrodes were placed over the 
somatomotor cortex of the left hemisphere and the ECoG activity was monitored on PowerLab data acquisition system. 500 IU Penicillin-G was 
injected intracortically to the rats brain cortex in all groups. In the experimental groups; nNOS inhibitor 7-NI (40 mg/kg) and TQ (80 mg /kg) 
were applied intraperitoneally. One-Way ANOVA Post-Hoc Tukey Test was used for the statistical analysis.   
RESULTS: While TQ (80 mg/kg) and 7-NI decreased the mean of frequency of epileptiform activity in the 40 (p<0.01) and 50 minutes (p<0.05) 
compared to control group without changing amplitude, respectively. The administration of 7-NI + TQ decreased the mean of frequency of 
epileptiform activity in the 40 minutes (p<0.05).   
CONCLUSION: The results of present study show that TQ and 7-NI are anticonvulsant in the penicillin-induced epileptic activity. TQ does not 
show its effect via NOS/NO pathway, since 7-NI did not inhibit the anticonvulsant effect of TQ. However, further studies will be needed for the 
certain mechanism. 
Key words: Epilepsy, Nitric Oxide, Penicillin, Rat, Thymoquinon, 7- Nitroindazol 
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AMAÇ: Engelli çocuğa sahip ailelerin içinde bulundukları durumlara yönelik danışmanlık sağlayacak destek hizmetlerinin verilmesinin 
ebeveynlerdeki anksiyete ve depresyon düzeylerinin azalmasında, stresle baş etmelerinin sağlanmasında yararlı olacağını düşünmekteyiz. 
Fizyolojik açıdan yoğun uyaran akışı ve stres altında tepki hızı ve kalitesi, sürekli dikkat-problem çözme yeteneği ve olaylar arası ilişkileri anlama 
ve değerlendirme yeteneği ile duygusal durum arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.  
YÖNTEM: Çalışmanın 18 yaş üstü Manisa ve çevresinde yaşayan engelli çocuğa sahip gönüllü ebeveyn üzerinde yapılması planlandı. Kontrol 
grubu olarak sağlıklı çocuğa sahip gönüllü ebeveyn üzerinde psikolojik anketler ve fizyolojik testler uygulandı. Bireylere kişisel bilgi formu 
verilmektedir ve sürekli dikkat ve problem çözme yeteneği, muhakeme, tepki hızı-kalitesi olan fizyolojik yetenekler Psikoteknik Viyana Test 
Sistem bataryasında bulunan SPM, COG, İİB ve DT testleri ile ölçüldü. Duygusal durumları ise Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD), 
Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI 1-STAI 2) ile değerlendirildi. Veriler SPSS 15.0 istatistik programı ile değerlendirildi.  
BULGULAR: Araştırmamızda elde edilen bulgulara göre, zihinsel ve fiziksel engelli çocuk sahibi ebeveynlerin anksiyete ve depresyon puanları 
ortalamanın üzerinde olduğu ve bazı bireylerin normal aralıkta ancak üst kesme puanına yakın olduğu saptandı. Fizyolojik açıdan incelenen 
kognitif testlerde stres altında verdikleri doğru tepki sayısının normal olduğu, muhakeme ve dikkat testi puanlarında azalma olduğu saptandı. 
SONUÇ: Anksiyete, bilişsel işlevler üzerinde etkiye sahiptir ve bilişsel performansı genellikle olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Elde ettiğimiz 
sonuçlara göre engelli çocukların ebeveynlerinin depresyon ve anksiyete açısından risk altında olduğunu ve bu durumların bilişsel işlevlerden 
dikkat ve yargılamayı olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Çalışmamız bu doğrultuda hala devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kognitif yetenek, Viyana Test Sistemi, anksiyete, depresyon 
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AIM: We think providing support services for situations in which families with handicapped children found, would be useful in reduction of 
anxiety levels of parents and depression levels and handling with stress.Also we aim to reveal relations between response rate and 
quality,continuous attention-problem solving skills and comprehension and evaluation of relations between events, under physiologically 
intense stimulus flow and stress.   
METHODS: We planned to study on voluntary parents who are elder than 18 years old, living in Manisa or around, having handicapped 
children. As control group psychological surveys and physiological tests will be performed on voluntary parents who have healthy children. 
Personal information form is given to individuals and physiologic skills involving continuous attention-problem solving, reasoning, response 
rate-quality are measured by SPM,COG,İİB and DT tests which are found in the Vienna Test System Psychotechnic battery.Emotional state is 
evaluated by Hospital Anxiety-Depression Scale(HAD) and The State-Trait Anxiety Inventory(STAI1-STAI2).After all datas will be evaluated by 
SPSS15.0.  
RESULTS: Results from researches shows that mothers who have handicapped children have higher anxiety and depression levels than 
average.And some individuals are in normal range, but close to the upper cut-off score. In examination of cognitive functions correct response 
number under physiologically stress was normal and decrease in comprehension and attention tests scores was observed. 
CONCLUSIONS: Anxiety has an important role in cognitive skills and it is believed to affect cognitive performance usually in negative manner. 
According to the obtained results we claim that parents who have handicapped children are under risk of depression and anxiety, this affects 
cognitive performance and cognitive skills of attention and comprehension in negative manner.Our study is continuing. 
Key words: Cognitive Skill, Vienna Test System, anxiety, depression 
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GİRİŞ-AMAÇ: Oksidatif stresin kognitif fonksiyonların bozulmasında önemli rolü vardır. Kalori kısıtlaması (KK)’nın yaşam süresini uzattığı ve yaşa 
bağlı hastalıkları ve kognitif bozulmayı önlediği bilinmektedir. KK’nin koruyuculuğu için önerilen mekanizmalarından biri antioksidan etkisidir. 
Biz, adolesan dönemde başlayan ve erişkin dönemdede devam eden düşük kalorili diyet (DKD)’in öğrenme/hafıza ve serum oksidan/antioksidan 
seviyeleri üzerine etkilerini araştırdık.  
YÖNTEMLER: 28 günlük Sprague-Dawley dişi sıçanlar 2 gruba ayrıldı: 8 haftalık standart diyet (SD); 8 haftalık DKD; Her iki grup için ilgili 
beslenme sonrasında, spasyal öğrenme/hafıza Morris Su Labirenti testi, nonspasyal hafıza pasif sakınma testi ile değerlendirildi. Lipid 
peroksidasyon indikatörü olan serum malondialdehid (MDA) düzeyleri ve her ikisi de antioksidan olan total tiyol ve SOD düzeyleri enzimatik 
spektrofotometrik yöntemlerle ölçüldü. Gruplar arası karşılaştırmalar Mann-Whitney U testi ile yapıldı.   
BULGULAR: DKD, serumda MDA’yı düşürdü (p<0,01), tiyol (p<0,05) ve SOD (p<0,01) düzeylerini artırdı. Buna karşın DKD, pasif sakınma testinde 
konsolidasyonu ve uzun süreli hafızayı bozdu. DKD, MSL testinde performansı olumsuz etkilemedi, fakat stresin göstergesi olan tigmotaktik 
yüzmeyi-tankın duvarlarına yakın yüzme- artırdı (p<0,05).  
SONUÇ: Antioksidanların artışına rağmen, DKD’nin nonspasyal hafıza üzerine negatif etkisinin DKD’nin potansiyel stres etkisine ve cinsiyete 
bağlı olabileceğini düşündük. Stresin dişi sıçanlarda hafızayı bozduğu ancak erkek sıçanlarda bozmadığı gösterilmiştir. Özgün bulgularımız KK’nin 
farklı hafıza tipleri üzerine etkisi konusunda cinsiyet ve KK’nin uygulanma süresi bağlamında daha ileri çalışmaların gerekliliğini 
düşündürmüştür. 
Anahtar Kelimeler: adolesan, düşük kalorili diyet, oksidatif stres, öğrenme-hafıza 
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AIM: Oxidative stress plays a major role in decline of cognitive functions. It is known that, calorie restriction (CR) increases longevity and can 
prevent age-related disease and cognitive decline. One of the proposed mechanisms for protection of CR is antioxidant effect. We investigated 
the effects of low calorie diet (LCD) started in adolescence and continued through adulthood on learning/memory and serum 
oxidant/antioxidant levels.  
METHODS: 28 days-old Sprague-Dawley female rats were divided into 2 groups: 8 weeks standard diet (SD); 8 weeks LCD. After the related 
feedings of groups, spatial learning/memory was evaluated by Morris Water Maze (MWM) test and non-spatial memory was evaluated by 
passive avoidance test. Serum malondialdehyde (MDA) levels-indicator of lipid peroxidation- total thiol and SOD levels both are antioxidant, 
were measured with enzymatic spectrophotometric methods. Comparison between groups was made with Mann-Whitney U test.   
RESULTS: LCD reduced MDA (p<0.01), elevated thiol (p<0.05) and SOD (p<0.01) levels in serum. However, LCD impaired consolidation and long-
term memory in the passive avoidance test. LCD did not adversely affect the performance in MWM task, but increased thigmotactic swimming 
(p<0.05) which is stress indicator.   
CONCLUSIONS: We thought that despite the increase in antioxidants, negative effect of LCD on nonspatial memory is connected to the 
potential stress effect of LCD and sex. It was showed that stress impairs memory in female rats but not in male rats. Our original results suggest 
the necessity of further studies about the effects of CR on memory types, in the context of gender and duration of CR. 
Key words: adolescence, learning-memory, low calorie diet, oxidative stress 
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GİRİŞ AMAÇ: Son yıllarda diyetle alınan sülfitin öğrenme üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu saptanmış olup, bu etkilerin mekanizmasına ilişkin 
bir bilgi bulunmamaktadır. Çalışmamızda sülfitin öğrenme ve hafıza üzerine etkilerinde bahsettiğimiz glutamat döngüsünün etkilerinin olup 
olmadığı araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 48 adet Wistar sıçan kontrol grubu (K) ve sülfit grubu (S) olarak 2 gruba ayrılarak kullanılmıştır. 35 gün süreyle 
kontrol grubuna distile su, sülfit grubuna ise 25 mg/kg/gün dozunda sodyummetabisülfit gavaj yoluyla verilmiştir. Öğrenme deneyleri için açık 
alan testi ve radial arm maze protokolleri uygulanmıştır. Mikrodiyaliz yöntemi ile toplanan diyalizatta glutamat ve glutamin seviyeleri ölçülmüş, 
hipokampusta VGLUT-1, EATT-1 ve EATT-2 düzeyleri real time PCR yöntemiyle, glutaminaz ve glutamin sentetaz enzim düzeyleri ELİSA 
yöntemiyle değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: Öğrenme ve hafıza deneylerinde açık alan testinde gruplar arasında bir fark bulunmazken, radial arm mazede sülfite bağlı olarak 
öğrenmenin bozulduğu tespit edilmiştir. Sülfitin bu etkisinin glutamat döngüsü ile ilişkisi araştırıldığında glutamat ve glutamin düzeyleri ile 
VGLUT1,EAAT1 ve EAAT2 seviyelerinin değişmediği ancak glutamin sentetaz ve glutaminaz düzeylerinin sülfit grubunda azaldığı saptanmıştır. 
SONUÇ: Bu sonuçlar sülfitin öğrenmedeki olumsuz etkisinde glutamat döngüsünün kısmen de olsa etkili olduğu ve sonraki çalışmalarda 
glutamatın reseptörler üzerindeki etkilerinin araştırılması gerektiği düşünülmüştür. Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (Proje 
213S090) 
Anahtar Kelimeler: Sülfit, öğrenme ve hafıza, glutamat ve hipokampus 
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AIM: Negative effects of dietary sulfite intake on learning have been determined recently, without any underlying mechanism being proposed. 
Whether sulfite exerts negative effects on learning and memory by manipulating mentioned glutamate cycle was studied in this project. 
METHODS: 48 Wistar rats were randomly divided into control (K) and, sulfite (S) groups which were given distilled water and 
sodiummetabisulfite (25mg/kg/day) via gavage for 35 days. Radial arm-maze and open field tests were performed in order to evaluate learning 
and memory functions. Glutamate and glutamine levels were determined in the dialysate collected by microdialysis. Additionally, VGLUT-1, 
EAAT-1, EAAT-2 levels were measured by PCR method and glutaminase, glutamine synthetase levels were determined by ELISA method in 
hippocampal homogenate.  
RESULTS: While no significant difference was observed between open field results of groups, radial arm maze data revealed that sulfite caused 
learning impairment in S group. In molecular aspect, glutamate, glutamine, VGLUT-1, EAAT-1 and EAAT-2 levels did not differ between the 
groups. Nevertheless, a significant decrease was shown in glutamine synthetase and glutaminase levels of S group.  
CONCLUSIONS: Since these results implies that negative effects of sulfite might be partially mediated by the manipulation of glutamate cycle, 
future studies, investigating the interaction between sulfite and glutamate receptors, should be conducted. Our project is supported by 
TÜBİTAK (project number: 213S090) 
Key words: Sulfite, learning and memory, glutamate ve hippocampus 
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GİRİŞ-AMAÇ: Periferik sinir yaralanmaları, mekanik travma, termal, kimyasal, doğuşsal veya patolojik etiyolojilerden kaynaklanabilir. Hasar 
görmüş sinirlerin restorasyonu sağlanmazsa, kas fonksiyonlarının kaybına, duysal bozukluklara ve ağrılı nöropatilere neden olabilir. 
Yaralanmanın distalinde kalan hasarlı kısım Wallerian Dejenerasyona (WD) uğrar. WD sırasında makrofajların rolü birçok deneysel çalışmaya 
konu olmuştur. Aksonal rejenerasyon sırasında, makrofajların sitokinler, büyüme faktörleri ve proleitik enzimler gibi 100 den fazla faktörü 
sekrete ettiği bilinmektedir. Bu faktörlerin dokuların büyümesini, yara iyileşmesini ve fagositozu modüle edebileceği ileri sürülmektedir. Bu 
çalışmada, travmatik mononöropati modelinde Pulslu Manyetik Alan (PMA) uygulamasının makrofaj aracılı etkilerini belirlemek amaçlandı. 
YÖNTEMLER: Çalışma 30 sıçan üzerinde 3 gruba ayrılarak planlandı. 1. Grup: Kontrol; 2. Grup: Ezilme; 3. Grup: Ezilme+PMA. Travmatik 
mononöropati modeli, wistar türü sıçanların sağ siyatik sinirleri ezilerek oluşturuldu. Deneylerimizde Kontrol, Ezilme ve PMA gruplarına ait veri 
elde etmek için in vitro elektrofizyolojik yöntem olan sukroz-gap tekniği kullanıldı ve histomorfometrik incelemeler yapıldı. Yaralanma sonrası 
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yeniden miyelin oluşmasında hızlı ve yavaş Potasyum (K+) kanal gelişimini ve lokalizasyonunu belirlemek için 4-Aminopiridin (4-Ap) kullanıldı. 
Siyatik sinir hasarı sonrası sıçanlar 3 gruba da 4 hafta boyunca PMA uygulaması yapıldı (1 saat/gün, şiddeti; 1,5 mT, puls frekansı; 1-10-20-40 
Hz).   
BULGULAR: Değerler ± SEM olarak verildi. Bileşik Aksiyon potansiyeli (BAP) genliği ve latansı sırasıyla kontrol grubunda 68,5 ± 1,2 mV ve 0,22 ± 
0,07 ms olarak ölçüldü. Ezilme grubunda ise 23,8 ± 2,1 mV ve 0,76 ± 0,03 ms iken PMA grubunda 32,8 ± 2,2 mV ve 0,51 ± 0,03 ms olarak 
ölçüldü. BAP paremetrelerindeki değişimler p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.  
SONUÇ: Elde ettiğimiz verilere göre PMA’nın periferik sinir hasarı sonrası yeniden miyelin oluşması sürecinde fonksiyonel iyileştirici etkisi 
olabileceğini göstermektedir. PMA periferik sinir hasarı sonrası fonksiyonel iyileşme için potansiyel tedavi edici etkisi olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Siyatik Sinir Hasarı,Rejenerasyon, Pulslu Manyetik Alan, Makrofaj 
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AIM: Peripheral nerve injuries can be caused by mechanical trauma, thermal, chemical, congenital or pathological etiologies. If the restoration 
of damaged nerves is not provided, it can cause the loss of muscle function, the sensory disorders and painful neuropathies. The injured region 
distal to the injury undergoes Wallerian Degeneration (WD). The role of macrophages during WD has been the subject of many experimental 
studies. During axonal regeneration, macrophages secrete more than 100 factors including cytokines, growth factors and proteolysis enzymes. 
It has been suggested that these factor modulate tissue growth, wound healing and phagocytosis. In this study, we aimed to determine the 
Effect of Macrophage-Mediated Pulsed Magnetic Field (PMA) in Traumatic mononeuropathy model.   
METHODS: Total numbers of 30 rats were enrolled for the study. Rats were divided into 3 groups. Group 1: control group; Group 2: Injured; 
Group 3: Injured+PMA. Injuries were formed at right sciatic nerves by crushing. In the study sucrose-gap technique was used and 
histomorphometric analysis was performed. After injury, 4-Aminopiridin (4-Ap) was used to determine Potassium (K+) channel development 
and localization in myelin development. After sciatic nerve injury, rats were subjected to PMA application for 4 weeks (1 hour /day, violence: 
1.5 m, pulse frequency: 1-10-20-40 Hz).  
RESULTS: Values are expressed as mean ± SEM. Compound action potential (CAP) amplitude and latency of the control group was measured as 
68,5 ± 1,2 mV and 0,22 ± 0,07, respectively. In the injury group, it was 23,8 ± 2,1 mV and 0,76 ± 0,03 ms and in PMA group it was 32,8 ± 2,2 mV 
and 0,51 ± 0,03 ms. Changes in BAP parameters are significant at the p <0.05 level.   
CONCLUSIONS: According to our findings, results of the current study suggest that PMA may have functional healing effect in myelin 
development after peripheral nerve damage. 
Key words: Sciatic Nerve Injury, Regeneration, Pulsed Magnetic Field, Macrophage 
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AMAÇ: Hipertiroidizm hipokampal-bağımlı öğrenme ve bellek performansında olumsuz değişikliklere neden olmaktadır. Bu çalışmada, 
laktasyon döneminde L-tiroksin verilen annelerin yavrularında meydana gelen öğrenme bozukluğuna selenyumun iyileştirici etkisi araştırıldı. 
YÖNTEMLER: Çalışmada 24 gebe sıçan kullanıldı. Laktasyon dönemi süresince L-tiroksin (birim ağırlık başına 0.2 mg) uygulanan anne sıçanların 
erkek yavruları laktasyonel hipertiroidi grubunu (LHG), laktasyonel hipertiroidi oluşturulduktan sonra 39-60. günler arasında selenyum 
uygulanan sıçanlar selenyum grubunu (SG), SF uygulanan yavrular ise kontrol grubunu oluşturdu. Uzamsal öğrenme ve bellek performansı 
Morris su tankı ile ölçüldü (her grup için n=12-16). Ölçümler yavru sıçanlar 60-66 günlük olduklarında yapıldı.  
BULGULAR: Tek yönlü ANOVA testi ile yapılan LSD testi; LHG grubu sıçanların, kontrol grubuna göre daha uzun mesafe kat ederek ve daha uzun 
süre yüzerek platformu bulduklarını gösterdi (p< 0,005). Ayrıca daha yavaş yüzme hızı ve daha yüksek anksiyete bulgusu LHG grubu için diğer 
bulgulara eşlik etmekte idi (p < 0,005). SE grubu sıçanlarda ise kontrol grubundan anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Probe (test) 
denemesinde hedef kadranda geçirilen süre bakımından gruplar arası farklılık bulunmadı.  
SONUÇ: Çalışma bulguları, laktasyon döneminde anne sıçanlarda tiroit hormon seviyesi yüksekliğinin, yavru sıçanlarda hipokampal bağımlı 
öğrenme fonksiyonunda uzun süreli olumsuz etkileri olduğunu ve bu olumsuz etkiler üzerinde selenyumun iyileştirici etkisinin olduğunu 
göstermektedir.  
Bu çalışma TÜBİTAK (113S345) ve Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu (TYL-2014-5377) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Laktasyonel Hipertiroidi, Selenyum, Öğrenme ve Bellek 
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AIM: Hyperthyroidism leads to adverse changes in the hippocampal-dependent learning and memory ability. In the present study, the healing 
effect of selenium on learning defict was investigated in the offspring of mother rats given L-thyroxine in lactation period.  
METHODS: 24 pregnant rats were used in this study. Male offspring of mothers (LH group) were treated with L-thyroxine (0.2 mg kg–1 body 
mass, 1 mL) during the lactational period to produce hyperthyroidism. Some of these offsprings were treated with Selenium (tap water 
containing 10 ppm Se) (postnatal 39-60), after induced lactational hyperthyroidism (SE group). Control group (CG) consisted of male rat 
offspring from control mothers. Spatial learning and memory performance was measured in the Morris Water Maze (n=12-16 per group). 
Measurements were all done in rats are 60-66 days old.  
RESULTS: One way ANOVA followed by LSD test showed that LH rats swam more distance and spent more time to find the hidden platform 
accompanied with slower swimming speeds and higher anxiety by comparing with control rats (P< 0,005). Compared with the control group 
rats were no significantly differences in the selenium group rats (p>0.05). There was no significantly differences between the groups in terms of 
time spent in the target quadrant in the probe test.  
CONCLUSION: These results have suggested that selenium could have therapeutic effect on the impairment of hippocampal-dependent 
learning ability induced by high thyroid hormone levels in the offspring of mothers with hyperthyroidism in the lactation period. 
Acknowledgements:  
This study was supperted by TÜBİTAK (113S345) and Erciyes University Scientific Research Foundation (TYL-2014-5377). 
Key words: Lactational hyperthyroidism, Selenium, Learning and Memory 
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Giriş-AMAÇ: Ani gelen korku ve endişe gibi duygu durumlarını içeren panik atak sosyal hayatı etkileyebilen bir sağlık problemidir. Duloxetine, 
noradrenerjik ve serotenerjik sisteme etki eden antidepresan bir ilaçtır. Çalışmanın amacı avcının yol açtığı anksiyeteye ve panik atak benzeri 
davranışlara, Duloxetinenin etkisini incelemektir.  
YÖNTEM: Çalışmada, 10-12 haftalık, 25-35 gram ağırlığında, 15 Swiss Albino erkek fare ve 12 haftalık 230 gram ağırlığında bir erkek Albino 
Wistar sıçan kullanıldı. Fareler 3 gruba ayrılarak, 5 mg/kg Duloxetine, 30 mg/kg Duloxetine ve fizyolojik tuzlu su 10 gün intraperitonel olarak 
uygulandı. Farelerde predatöre karşı koyma testi için 46×24×21 cm boyutlarında cam odacık kullanıldı. Sıçanla farenin karşılaştığı odacık, bir 
cam bölme ile eşit iki odacığa ayrıldı. Fare, tünelden geçerek 7×7×12 cm boyutundaki güvenli odaya geçebilmektedir. Tüm denekler deneyden 4 
gün önce, 10 dakika ile ortamda sıçan olmadan günlük adaptasyona alındı. Farelerin sıçan ile karşılaştığı odacıkta geçen süre, tünelde geçen 
süre, güvenli odada geçen süre ve tırmanma sayısı kaydedildi. İstatiksel analizlerde tek yönlü varyans analizi ve Tukey HSD testi kullanıldı. 
BULGULAR: 30 mg/kg Duloxetine uygulanan gruptaki farelerin güvenli odada kaldığı süre kısaldı, sıçanla karşılaştığı odacıkta geçen süre ve 
tırmanma sayısı arttı. Güvenli odada geçen sürede gruplar arasında fark gözlemlendi (p <0.05). 5mg/kg Duloxetine grubunda kontrol grubuna 
göre güvenli odada geçen süre anlamlı olarak arttı (p< 0.05).  
SONUÇLAR: Duloxetinenin 30 mg/kg grubunda anksiyolitik etkisi gösterilmiş olup çevreyi araştırma davranışı olan tırmanma sayısı ve sıçan ile 
karşılaştığı süre arttı. 5 mg/kg grubunda anksiyolitik etki görülmedi. 5 mg/kg Duloxetine grubunda beklenmedik bir sonuç olarak güvenli odada 
geçen süre kontrol grubuna göre arttı. 
Anahtar Kelimeler: Duloxetine, Panik atak, Anksiyete, Predatordan kaçınma testi, fare 
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AIM: Panic attack includes emotion feelings such as sudden fear and anxiety that can be both serious health problem and affect social life. 
Duloxetine is an antidepressant drug that affects noradrenerjic and serotenerjic system. Our goal is to investigate the effect of Duloxetine in 
anxiety and panic attack like behavior in mice by exposure of the predator.  
METHOD: Our study was carried out on 15 male, 10-12 weeks old Swiss Albino mice. Male, 230 g Wistar Albino rat was used as a predator 
stimuli during the course of the study. Mice were divided into three groups. Duloxetine was applied 5mg/kg, 130mg/kg and saline 10 days i.p in 
group I and group II respectively. The rat exposure test was conducted in a 46 cmx24 cmx21 cm glass chamber. Mice encounters rat in chamber 
that was divided into 2 equal chamber. The shelter chamber was 7 cm x 7 cm x 21 cm glass chamber. Chambers were connected with a tunnel. 
Mice can pass shelter chamber via this tunnel. All subject was retrieved adaptation before the trial 4 consecutive days and 10 minutes daily 
without rat. Duloxetine was Exposure chamber time, shelter chamber time, tunnel time, rearing was recorded. One-way ANOVA and Tukey 
HSD test were used for statistical analysis.  
RESULTS: 30 mg/kg Duloxetine group showed anxiyolitic effect. Exposure chamber time and rearing increased, shelter chamber time reduced 
in this group. Shelter chamber time showed significant difference between groups (p<0.05). The shelter time increased in 5mg/kg Duloxetine 
group compare to control group (p<0.05).  
CONCLUSIONS: 30 mg/kg Duloxetine showed anxiyolitic effect that the new environment explorer behavior, rearing number and the exposure 
time increased. The shelter time increased in 5mg /kg Duloxetine group compare to control group as an unexpected result. 
Key words: Duloxetine, panic attack, anxiety, predator avoidance test, mouse 
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Vazoaktif İntestinal Peptidin Sıçanlarda PTZ ile İndüklenmiş Nöbetleri Azaltıcı Etkisi 
Bedri Selim Benek, Erkan Kılınç, Hakan Şakar, Ümmügülsüm Benek, Şaban Bayram, Fatma Töre, Kenan Gümüştekin 
Abant izzet Baysal Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu 
 
Epilepsi tekrarlayan spontan nöbetlerle karakterize sık görülen, ciddi bir nörolojik bozukluktur. Epileptik nöbetler, beyindeki bir grup sinir 
hücresinin anormal ve aşırı elektriksel deşarjının sonucudur. Epilepsi her yaştan insanı etkiler ancak yaş grupları arasında farklı özellikler 
sergiler. Epilepsi patofizyolojisinde bazı organik sebepler suçlansa da altında yatan mekanizma net değildir. Vazoaktif intestinal peptid (VİP), 
merkezi ve periferik sinir sistemi nöronları tarafından sentezlenen güçlü bir nöron koruyucu nöropeptiddir. Epilepsi patofizyolojisi ile ilişkili 
olarak VİP’in, talamo-kortikal yolda intratalamik aktivitenin regülasyonunu sağlayan bir modülatör rolü olabilir. Sıçanlarda Pentilentetrazole 
(PTZ) ile indüklenen nöbetlerde VİP’in etkilerini araştırmayı amaçladık.   
Yetişkin Wistar ratlar (n=15, ağırlıkları 250-300 g) kullanıldı. Kontrol grubuna (n=5) serum fizyolojik (0,2 ml, i.p.), PTZ grubuna (n=5) sadece PTZ 
(56 mg/kg, i.p.) ve PTZ+VİP grubuna (n=5) kombine PTZ (56 mg/kg, i.p.) ve VİP (25 ng/kg, i.p) uygulandı. Ketamin (60 mg/kg, i.p.) ile anestezi 
edilen sıçanlar stereotaksi cihazına yerleştirildi. Kraniotomiden sonra iki adet top başlı elektrot sol somatomotor korteks üzerine yerleştirildi. 
Epileptik aktivite Elektrocorticogram kullanılarak kaydedildi. Veriler one-way ANOVA ile analiz edildi.   
PTZ grubunda bazal kayıt aktivitesi ile kıyaslandığında PTZ önemli derecede epileptik aktivite (artmış diken dalga deşarj frekansı) oluşturdu 
(p<0,001). Diğer taraftan kombine grupta VİP, PTZ ile indüklenmiş diken dalga deşarjı aktivitesini önemli derecede azalttı (p<0,05).   
Sonuçlarımız VİP’in PTZ ile indüklenen nöbette kortikal kaynaklı diken dalga deşarj frekansını azalttığını göstermiştir. Muhtemelen bir ko-
transmitter olan VİP, talamo-kortikal yolda nöronlardan eksitatör ve inhibitör nörotransmitterlerin salınımını modüle etmektedir.   
Bu araştırma Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiştir (2013.08.01.637). 
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Vazoaktif İntestinal Peptid, Diken Dalga Deşarj, Elektrokortikogram 
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Reducing Effect of Vasoactive Intestinal Peptide on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Rats 
Bedri Selim Benek, Erkan Kılınç, Hakan Şakar, Ümmügülsüm Benek, Şaban Bayram, Fatma Töre, Kenan Gümüştekin  
Department of Physiology, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey   
 
AIM: Epilepsy is a common serious neurological disorder characterized by recurrent spontaneous seizures. Epileptic seizures result from an 
abnormal and excessive electrical discharge of a group of neurons in the brain. Epilepsy affects people of all ages but it exhibits distinct 
characteristics among different groups of age. Even though some organic causes are asserted about epilepsy pathophysiology, its exact 
pathophysiology remains unclear. Vasoactive intestinal peptide is a strong neuroprotective neuropeptide synthesized by neurons in the central 
and peripheral nervous systems. Vasoactive intestinal peptide may has a modulatory role in regulation of intra-thalamic ritmic activity in the 
thalamo-cortical circuit as associated with epilepsy pathophysiology. We aimed to investigate effects of vasoactive intestinal peptide on the 
pentylenetetrazole-induced seizures in rats.  
METHODS: Adult Wistar rats (totally 15, weight 250–300 g) were used. Control-group (n=5) was applied saline (0,2 ml, i.p.), pentylenetetrazole- 
group (PTZ, n=5) was applied alone PTZ (56 mg/kg, i.p.) and PTZ+vasoactive intestinal peptide (VIP)-group (PTZ+VIP, n=5) was applied a 
combination of PTZ (56 mg/kg, i.p.) and VIP (25 ng/kg, i.p.). Rats with ketamine anesthesis(60 mg/kg, i.p.) were placed in the stereotaxic 
apparatus. After craniotomy, two ball electrodes were placed over the left somatomotor cortex. Epileptiform activity was recorded using 
electrocorticogram (ECoG). Data was analyzed with one-way ANOVA.  
RESULTS: PTZ produced significantly epileptiform activity (increased frequency of spike wave discharges) compared with its basal activity 
(p<0,001) in PTZ-group. On the other hand VIP reduced significantly the increases induced by PTZ (p<0,05) in the combine-group (decreased 
frequency of spike wave discharges).  
CONCLUSION: Our data suggest that vasoactive intestinal peptide ameliorates pentylenetetrazole-induced seizures reducing frequency of spike 
wave discharges result from cortical neurons. Probably, vasoactive intestinal peptide as a co-transmitter may modulate the release of 
excitatory and inhibitory neurotransmitters from neurons in thalamo-cortical circuit.  
This research was supported by the Abant Izzet Baysal University Scientific Research Committee (2013.08.01.637). 
Key words: Epilepsy, Vasoactive İntestinal Peptide, Spike Wave Discharge, Electrocorticogram. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Tekrarlayan nöbetlerle seyreden jeneralize epilepside, beyinde artan reaktif oksijen metabolitlerinin (ROM) nöbetleri tetiklediği 
gösterilmiştir. Başka deneysel modellerde antioksidan etkileri ortaya konan obestatin’in, epileptik nöbet şiddeti, bellek performansı ve oksidan 
beyin hasarındaki etkilerini araştırmak üzere bu çalışma planlandı.   
YÖNTEMLER: Wistar erkek sıçanlara (n=60) pasif-sakınma testi uygulandıktan sonra, pentilentetrazol (PTZ; 45 mg/kg; intraperitoneal, ip) ile 
nöbet oluşturmadan 30 dakika önce, serum fizyolojik (SF) veya obestatin (1 μg/kg/gün) ip verildi. Kontrol grubuna PTZ verilmedi. Kaydedilen 
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nöbetler Racine’nin skorlama yöntemiyle değerlendirildi. Sıçanlar PTZ uygulanmasının 24. saatinde veya pasif-sakınma testi sonrası 72. saatte 
öldürüldü. Beyinde malondialdehid, glutatyon düzeyleri, miyeloperoksidaz aktivitesi, kemilüminesans ile ROM ölçümleri ve histopatolojik 
değerlendirme yapıldı. İstatistiksel analizde ANOVA ve Student’s t-testleri kullanıldı.  
BULGULAR: Tonik-klonik jeneralize nöbetlerin gelişme oranı obestatin-PTZ grubunda (%25) SF-PTZ (%58) grubuna kıyasla daha az ve toplam 
nöbet skorları düşük bulundu (p<0.01). Kontrol grubuna kıyasla SF-PTZ grubunda düşük bulunan bellek performansı (p<0.01-0.001) obestatin ile 
tersine döndü (p<0.05). SF-PTZ gruplarında artmış bulunan malondialdehid, luminol/lusigenin kemilüminesans düzeyleri ve miyeloperoksidaz 
aktivitesi (p<0.05), 72 saatlik obestatin-PTZ grubunda azaldı (p<0.05); 24 saatlik obestatin-PTZ grubunda ise farklı bulunmadı. SF-PTZ grubuna 
kıyasla, obestatin-PTZ grubunda 24 saatte anlamlı artmış bulunan glutatyon düzeyleri (p<0.001), 72 saatlik SF-PTZ ve obestatin-PTZ 
gruplarından farklı bulunmadı. Mikroskobik incelemede SF-PTZ gruplarında korteks ve hipokampusta gözlenen nöron hasarının, obestatin-PTZ 
gruplarında hafiflediği gözlendi.  
SONUÇ: PTZ ile indüklenen nöbetin şiddetini hafifletip, nöronal hasarı ve bellek disfonksiyonunu azalttığı gözlenen obestatin, bu etkilerini 
nötrofil infiltrasyonunu, ROM yapımını ve sonuçta oksidan hasarı azaltarak gerçekleştirmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Obestatin, Oksidatif Stres, Bellek 
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AIM: In generalized epilepsy, generation of reactive oxygen metabolites (ROM) triggers convulsions. Obestatin, that exerts antioxidant effects 
in several models, was investigated for its impact on severity of seizures, memory performance and oxidative brain injury.   
METHODS: Following a learning-trial using passive-avoidance test, Wistar male rats (n=60) were injected intraperitoneally with saline or 
obestatin (1 μg/kg) and 30-min later with pentylentetrazol (PTZ; 45 mg/kg). In the control group, PTZ was not administered. Video-taped 
seizures were evaluated by Racine’s scoring method. Rats were decapitated on the 24th or 72nd hour of PTZ-injection. Brain malondialdehyde, 
glutathione levels, myeloperoxidase activity and chemiluminescence, showing generation of ROM, were measured and histopathological 
analysis was made. ANOVA and Student’s t tests were used for statistical analysis.   
RESULTS: Generation of tonic-clonic seizures was reduced in obestatin-PTZ group (25%) compared to saline-PTZ (58.3%) and seizure scores 
were lower (p<0.01). Compared to control group, reduced memory performance in saline-PTZ (p<0.01-0.001) was reversed with obestatin 
(p<0.05). Increased brain malondialdehyde, luminol/lucigenin chemiluminescences, myeloperoxidase activity in saline-PTZ group (p<0.05) were 
reversed by obestatin in 72-h-PTZ group (p<0.05); but not in 24-h-PTZ group. Glutathione levels, which were increased by obestatin in 24-h PTZ 
group (p<0.001), were not different than 72-h saline/PTZ groups. Microscopically, neuronal damage observed in the cortex and hippocampus 
was alleviated in obestatin-PTZ group.  
CONCLUSIONS: Obestatin, which alleviated severity of PTZ-induced seizures, reduced memory dysfunction and neuronal damage, appears to 
act by inhibiting the generation of ROM, neutrophil infiltration and oxidative damage. 
Keywords: Epilepsy, Obestatin, Oxidative Stress, Memory 
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GİRİŞ-AMAÇ: İçerisinde yüksek oranda antioksidan maddeyi barındıran yaban mersini’nin vücudun antioksidan sistemlerini ve enzim 
aktivitelerini önemli ölçüde artırdığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı nikotinin rat beyin dokusunda meydana getireceği 
oksidatif strese karşı yaban mersini’nin oksidan / antioksidan denge üzerine olan etkisini araştırmaktı.  
YÖNTEMLER: Araştırmada 27 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat rastgele Kontrol (n=6); Yaban Mersini (n=7); Nikotin (n=7); ve Nikotin+Yaban 
Mersini (n=7) şeklinde dört gruba ayrıldı. Her bir rata 30 gün boyunca yaban mersini ekstresi 100 mg/kg/gün dozunda gavaj yoluyla; nikotin ise 
2.5 mg/kg/gün dozunda subkutan yolla günde 1 doz şeklinde verildi. Spektrofotometrik yöntemle beyin dokusunda total oksidan durum (TOD) 
ve total antioksidan kapasite (TAK) ölçümleriyle oksidatif stres durumu belirlendi ve veriler SPSS istatistik programıyla analiz edildi.  
BULGULAR: Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında kontrol grubuna göre, nikotin uygulanan grupta ölçülen TAK düzeyleri daha düşük (p<0.05), 
TOD düzeyleri ise daha yüksekti (p<0.05). Nikotin grubu ile karşılaştırıldığında, yaban mersini uygulanan grupta ölçülen TAK ve TOD değerleri 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı idi (p<0.005, her ikisi için). Bunlara ilave olarak Nikotin+ Yaban Mersini verilen grupta ölçülen TAK ve 
TOD değerleri, kontrol grubu değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermedi.  
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları nikotinin rat beyin dokusunda TOD düzeylerini etkileyerek oksidatif strese sebep olabileceğini, buna karşılık 
yaban mersini ekstresinin TAK’ı artırarak oksidatif strese karşı antioksidan koruma sağlayabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Nikotin, oksidatif stres, total antioksidan kapasite, total oksidan durum, yaban mersini 
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AIM: It was shown in previous studies that bilberry has antioxidant potential. The aim of this study is to inspect the effects of bilberry on 
oxidant/antioxidant balance against oxidative stress which is generated by nicotine in rat brain tissue.  
METHODS: 27 Sprague-Dawley type male rats were used in this study. Rats were randomly divided into four groups; control group (n=6), 
bilberry group (n=7), nicotine group (n=7) and nicotine + bilberry group (n=7). The rats were fed by 100 mg/kg/day of bilberry extract through 
gavage and by nicotine extract 2.5 mg/kg/day subcutaneously for 30 days. Total oxidant condition (TOC) and total antioxidant capacity (TAC) 
were measured in brain tissues by spectrophotometric method and oxidative stress status was determined. Collected data was analyzed using 
SPPS statistics program.  
RESULTS: When results were compared, it was found out that TAC levels of the nicotine group were less than (p<0.05) control group, while TOC 
levels were higher in (p<0.05) nicotine group. It was determined that TAC and TOC values were significantly different in bilberry group (p<0.005 
for both) compared to nicotine group. However, TAC and TOC values did not show any statistically significant difference between control and 
nicotine+bilberry group.  
CONCLUSIONS: The results of this study show that nicotine may affect the TOC levels in rat brain tissue and accordingly cause oxidative stress, 
while bilberry extract may provide antioxidant protection against oxidative stress by increasing TAC. 
Key words: Bilberry, nicotine, oxidative stress, TAC, TOC 
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AMAÇ: James Parkinson,1817 yılında Parkinson hastalığı (PH)’nı “shaking palsy” (titrek felç) şeklinde tanımlamış ve ağrı ya da “romatizma”nın 
genellikle bu hastalığa eşlik ettiğini söylemiştir. Parkinson hastalığının motor olmayan semptomlarından ağrı, hastaların %40-75’ini 
etkilemektedir. Ağrı duyusunu etkileyen nosiseptörün periferal ucunda pek çok iyon kanalı bulunurken, özellikle voltaj kapılı Na+ ve Ca2+ 
kanallarının ağrı patogenezinde rol oynadığı görülmüştür. Bu çalışmada, parkinson hastalarında bozulan kanal homeostazının, ağrı oluşumu ve 
analjezi üzerine etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Çalışmada 50 sıçan 5 gruba ayrıldı: kontrol, PH (6-Hidroksidopamin grubu), PH+jetokain, PH +verapamil ve PH+jetokain+verapamil. 
Kontrol grubu hariç tüm sıçanlarda, sterotaksik yöntem kullanılarak, deneysel Parkinson modeli oluşturuldu. Bu modelde, Paxinos-Watson 
atlası kullanılarak, Substantia nigra’nın koordinatları belirlendi ve bu bölgeye 6-hidroksidopamin (6-OHDA) enjeksiyonu yapıldı. Cerrahi işlem 
sonrasındaki 3. haftada sıçanlara gruplarına göre kanal blokerleri verilerek, ağrı duyusuna etkisi tail-flick cihazı kullanılarak belirlendi. Değerler 
istatistiksel olarak incelendi.  
BULGULAR: Kontrol grubu haricindeki grupların cerrahi işlem yapılmadan önce ve sonrası ağrı durumları karşılaştırıldığında; tüm gruplarda 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandı. PH+jetokain, PH+verapamil ve PH+jetokain+verapamil gruplarında işlem sonrası ile ilaç sonrası 
ölçülen ağrı ölçümleri karşılaştırıldığında, tüm gruplarda istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandı. Bu fark PH+jetokain+verapamil grubunda, 
diğer PH+jetokain ile PH+verapamil gruplarına göre daha anlamlı idi (p=0,003) ve bu iki kanal blokerinin bir arada kullanılması daha etkin 
analjezi oluşturdu.   
SONUÇ: Bu bulgulara göre, PH’da sodyum ve kalsiyum kanal blokerleri kullanılarak, analjezi sağlanabilir ancak, kalsiyum kanal blokerlerinin 
analjezik etkisi, sodyum kanal blokerlerinden daha güçlü olmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Jetokain, Parkinson Hastalığı, Verapamil 
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AIM: James Parkinson described Parkinson’s disease (PD) as “shaking palsy” in 1817 and said that “pain” or “rheumatism” often accompanies 
this disorder. Pain, a non-motor symptom of PD affects 40-75% of patients. While nociceptor’s peripheral tip, affects pain sensory, has many 
ion channels, it has been shown especially voltage-gated sodium and calcium channels play a role in the pathogenesis of pain. The aim of this 
study is to investigate effects on pain formation and analgesia of impaired channel homeostasis in patients with PD.  
METHODS: In this study, 50 rats were divided into 5 groups: control, PD (6-OHDA group), PD+jetocaine, PD+verapamil and 
PD+jetocaine+verapamil. An experimental model of PD induced using sterotactic method in all rats except control group. In this model, 
substantia nigra’s coordinates were determined using of the Paxinos-Watson atlas and 6-OHDA was injected here. Effect of drugs on pain 
sensation were evaluated by using tail-flick device in 3. weeks after surgical procedure. The values were statistically analyzed. 
RESULTS: When pain status before and after surgical procedure were compared in groups, the difference was statistically significant in all 
groups except control group. When measurements of pain, after treatment, were compared with PD+jetocaine, PD+verapamil and 
PD+jetocaine+verapamil groups, difference was statistically found significant in all these groups. However, when PD+jetocaine+verapamil 
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groups compared with others, value of p had significantly higher (p=0.003) and combination of these two channel blockers is performed more 
effective analgesia.  
CONCLUSIONS: According to findings, analgesia can be achieved by using sodium and calcium channel blockers in PD. Analgesic effect of 
calcium channel blockers appeared to have more powerful than sodium channel blockers. 
Key words: Pain, Jetocaine, Parkinson's Disease, Verapamil 
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AMAÇ: Gebelikte malformasyonlar teratojenin dozuna ve süresine bağlı olarak değişir. Etanol’ün teratojen olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, 
etanol’ün optik sinirler üzerine teratojenik etkisi ve olası nöroprotektif ajan olarak melatonin’in etkinliğinin incelenmesi amaçlandı.  
YÖNTEM: Bu çalışmada 200-250 gr Wistar-albino dişi sıçanlar kullanıldı. Kontrol, etanol, melatonin ve Ethanol+Melatonin 4 gruba ve trimester 
dönemlerine göre 3 gruba ayrıldı. Toplamda 12 deney grubu rasgele oluşturuldu. Sıçanlara tek doz melatonin (10 mg/kg), etanol (2 g/kg) ve 
tuzlu su (1 mL/kg) intraperitonal yolla uygulandı. Üç trimesterde toplam 72 fetüsün optik sinirleri çıkarıldı, biyokimyasal ve histopatolojik olarak 
incelendi. İstatistiksel değerlendirmede ANOVA testi kullanıldı.  
BULGU: Antioksidan aktiviteleri incelendiğinde, sadece 1. trimesterde etanol uygulanan grupta MDA seviyesi anlamlı olarak artarken (p<0,05), 
diğer trimester ve gruplar arasında fark olmadığı (p>0,05) gözlendi. İlk trimesterde SOD aktivitesi Ethanol+Melatonin grubunda arttığı gözlendi 
(p<0,05). İkinci ve üçüncü trimesterlerde anlamlı değişiklikler tespit edilmedi. Optik sinirler histopatolojik (ışık ve elektron mikroskobik) olarak 
değerlendirilirken kontrol grubuna ait miyelin kılıf gelişimi tüm trimesterlerde normal görünümlüydü. Melatonin ile kontrol grubu bulguları 
benzerdi. Ancak, etanol grubunda akson dejenerasyonu ve miyelin kılıf kalınlığında azalma 1. trimesterde görüldü. Tüm trimesterlerde glia 
hücre sayısında artma tespit edildi. Etanol uygulanan grup ile karşılaştırıldığında, 1. ve 3. trimesterlerde Ethanol+Melatonin uygulanan grupta 
miyelin kılıf kalınlığında ve akson çapında artma gözlendi.   
SONUÇ: Biyokimyasal ve histolojik olarak, özellikle 1. trimesterde etanolün teratojenik etkisi olduğu görülmekle beraber, melatonin bir 
antioksidan olarak nöroprotektif bir etki gösterdiği görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: etanol, melatonin, optik sinir, teratojen 
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AIM: The malformations in pregnancy may change in a time and dose dependent manner of teratogen. It is well-known that ethanol is a kind of 
teratogen. In this study, our aim was to investigate the teratogenic effect of ethanol on optic nerve and the efficiency of melatonin as a 
possible neuroprotective agent.  
METHODS: Wistar albino female rats (200-250 gr) were used for this study. The rats were divided into mainly 4 groups as following; Control, 
Ethanol, Melatonin and Ethanol+Melatonin, then divided into 3 subgroups according to trimester terms. Totally, rats were randomly divided 
into 12 groups. Rats were intraperitoneally treated with single doses of ethanol (2 g/kg), melatonin (10 mg/kg) and saline solution (1 ml/kg). 
Optic nerves from 72 fetuses were dissected and examined by biochemical and histopathological methods. Statistical analysis was performed 
by ANOVA test.  
FINDINGS: It was detected that MDA level significantly increase (p<0,05) only in the 1st trimester in contrast to 2nd and 3rd (p>0,05) when 
antioxidant activities were examined. Additionally, SOD activity also increased in the 1st trimester in Ethanol+Melatonin group (p<0,05). No 
significant differences were detected in other trimesters. Myelinated sheets improvement of optic nerves were histologically normal 
appearance in all trimesters both control and melatonin groups. However, the axonal degeneration and decrease in myelinated sheet 
thicknesses were determined in the first trimester of ethanol group. The number of glia cells reduced in all trimesters. Increase in myelinated 
sheet thicknesses and axonal diameters were detected in especially 1st and 3rd trimester of Ethanol+Melatonin group when compared with 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

166 
 

ethanol group.  
RESULTS: According to biochemical and histological results, it was demonstrated that melatonin showed a neuroprotective effect as an 
antioxidant agent as well as the teratogenic effect of ethanol especially in the first trimester in this study. 
Key words: Ethanol, Melatonin, Optic nerve, Teratogen 
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AMAÇ: Bu çalışmada, hipertiroidili annelerin erkek yavrularında hipokampus bağımlı uzamsal öğrenme ve bellek performansına tiroit 
hormonunun olumsuz etkisinin araştırılması amaçlandı.  
YÖNTEMLER: Çalışmada 24 gebe sıçan kullanıldı. 21 gün L-tiroksin (birim ağırlık başına 0.2 mg) uygulanan anne sıçanların (n=8) erkek yavruları 
konjenital hipertiroidi grubunu oluşturdu (KHG). Doğum sonrası 39-60. günler arasında L-tiroksin uygulanan erkek sıçanlar yetişkin başlangıçlı 
hipertiroidi grubunu oluşturdu (YHG). Serum fizyolojik uygulanan erkek yavruları ise kontrol grubunu oluşturdu. Uzamsal öğrenme ve bellek 
performansı Morris su tankında ölçüldü (n=12-16, her grup için). Serum serbest T4 seviyesi ELISA yöntemi ile ölçüldü (n=6, her grup için). Bütün 
ölçümler yavru sıçanlar 60-66 günlük olduklarında yapıldı.  
BULGULAR: KHG (2.95±0.18 ng/dL) ve YHG (2.96±0.17 ng/dL) sıçanlarda serum fT4 seviyesi kontrol grubundan (1.64±0.18 ng/dL) yüksek 
bulundu. Tek yönlü ANOVA testi ile yapılan LSD testi, KGH ve YHG grubu sıçanların, kontrol grubuna göre daha uzun süre yüzerek hedef 
platformu bulduklarını ortaya koydu (p< 0.005). Bu bulgu KHG grubu sıçanlarda, diğer gruplara göre daha yavaş yüzme hızı ve daha yüksek 
anksiyete düzeyi ile birlikte idi (p< 0.005). Probe (test) denemesinde hedef kadranda geçirilen süre bakımından gruplar arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmadı.  
SONUÇ: Çalışma bulguları; gestasyonel dönemdeki anne sıçanların tiroit hormon seviyesi yüksekliğinin, yavru sıçanların hipokampus 
fonksiyonları üzerine uzun süre devam eden etkileri olduğunu ve bu etkilerin yetişkin dönemde oluşan öğrenme bozukluklarından sorumlu 
olabileceğini desteklemektedir. Bu çalışma TÜBİTAK (113S345) ve Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu (TYL-2014-5377) tarafından 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Konjenital hipertiroidizm, Öğrenme ve Bellek, Hipokampus 
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AIM: In this study, hippocampus-dependent spatial learning and memory performance was aimed to investigate the negative impact of thyroid 
hormones in the male offspring of hyperthyroid mothers.   
METHODS: 24 pregnant rats were used in this study. Male offspring rats of L-thyroxine (0.2 mg kg–1 body mass, 1 mL) administered mother 
rats (n=8) for 21 days consisted of congenital hyperthyrodism group (CH). Pups were treated with L-thyroxine from PND39 to PND60 (postnatal 
day) were consisted of adult-onset hyperthyroid group (AOH). Saline injected the pups were the control group (CG). Spatial learning and 
memory performance was measured in Morris Water Maze (n=12-16 per group). Serum thyroxine levels were measured by ELISA (n=6 per 
group). Measurements were all done in rats aged 60-66 days.  
RESULTS: fT4 levels were significantly higher in CH rats (2.95±0.18 ng/dL) and AOH rats (2.96±0.17 ng/dL) than CG rats (1.64±0.18 ng/dL). A one 
way ANOVA followed by LSD test revealed that the CH and AOH rats swam more distance and spent more time to find the hidden platform 
than CG rats (p< 0.005). This finding was accompanied with slower swimming speed and higher anxiety level in the CH rats (p< 0.005). There 
was no significant differences in spend time in the target quadrant in probe trial amongst groups. 
CONCLUSION: These results suggested that high thyroide hormone level of mother rats in gestation period causes a longlasting effect on 
hippocampus function of male offspring rats. It has been supporting that these effects responsible for learning disorders in adulthood.  
Acknowledgements:  
This study was supperted by TÜBİTAK (113S345) and Erciyes University Scientific Research Foundation (TYL-2014-5377). 
Key words: Congenital hyperthyroidism, Learning and Memory, Hippocampus 
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AMAÇ: Embrional gelişmenin çeşitli aşamalarında serotoninergik sistemin rolünün öğrenilmesi güncel dönemde yeterince etkili bilim 
adamlarının dikkat alanında kalmaktadır. Öyle ki, hücrenin poliferasiya, diferensasiya ve özel işlevinin yerine getirilmesi süreci serotonergik 
sistemin koordinasyonu ile gerçekleşir. Öte yandan serotoninergik sistemin hücre içi mesencerlerinden olan SMAP-ın yukarıda belirtilen 
işlemlere katılımı az öğrenilmiştir.  
YÖNTEM: Araştırmalar Xenpous Laevis kurbağalarının embriyolar (her grupta n = 10) üzerinde yapıldı. Embrional gelişmenin çeşitli 
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aşamalarında (embrional kademeleri 1-2,7,9,11,13,20,22,28,37,42,44,45,49,53) SMAP-ın miktarı imunoferment (Elisa) analiz yöntemi ile 
belirlendi. Birkaç embrional gelişme seviyelerinde yumurtalar 50 ve 100 mkl / ml SMAP olan ortamda inkubasiyon yapıldı.  
SONUÇLAR: Yapılan araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, zigot (stage 1-2) aşamasından başlayarak metamorfoz (stage 53) aşamasına dek 
incelenmiş örneklerde SMAP-ın miktarının gelişme düzeyine bağlı olarak güvenli (p <0,001) azalır. Azalma eğrisi bileşik hattı niteliklidir. Öyle ki, 
zigot aşamasında SMAP-ın miktarı güvenilir (p <0,001) azalarak blastula (st. 7,9), gastrula (st. 11) ve neyruala (st.13,20) aşamalarında aynı 
seviyede tutulur. Embrional gelişme sırada olan aşamaya, erken tailbad (st.22, 28) aşamasına geçtiğinde SMAP-ın seviyesi önceki aşama ile 
karşılaştırıldığında 100 de 50'si değişilerek (p <0,001) azalır. Geç tailbad (st. 37) aşamasında proteinin miktarında tekrar azalma kaydedildi. Bir 
sonraki aşamada (st. 42) ise önceki azalma sürecinin tersi, proteinin miktarında güvenilir (p <0,001) artma gözlendi. Araştırmalar yapılmış diğer 
aşamalarda (st. 44, 45, 49 ve 53) SMAP-ın seviyesi aşamadan-aşamaya geçtikçe doğrusal biçimde azalmaya devam ediyor.  
Yapılan araştırmanın sonuçları zigot (stage 1-2) aşamasından başlayarak metamorfoz (stage 53) aşamasına dek incelenmiş örneklerde SMAP-ın 
miktarının gelişme düzeyine bağlı olarak güvenli (p <0,001) azalmakta olduğunu gösteriyor.  
Embriyoların SMAP ortamında inkubasiyon (50 ve 100 mkl / ml) yapılması gösterdi ki, tetkik edilmiş embrional aşamalarda: zigot (n = 17), 
blastula (n = 17) ve gastrula (n = 17) her iki etki dozunda gelişmenin yavaşlatan ve tüm araştırma grupların telefatı kaydedilir. Telefat 
inkubasiyon yapıldıktan sonra 4 gün sürecinde meydana geldiği kaydedildi.  
Bulgular Elde edilen sonuçlar, embrional geliştirme sırasında SMAP-ın miktarı aşamadan bağlı olarak azalır. Öte yandan inkubasiyon edilmiş 
gruplarda telefat olması kaydedildi. Bununla, yukarıda kayıt edilmişleri esas alarak SMAP-ın embrional gelişme merhalelerinde hücrelerin 
poliferasiya işlemlerine frenleyici etkiye sahip olduğu tahmin edilebilir. 
Anahtar Kelimeler: embrional gelişmenin çeşitli aşamaları, SMAP, Xenpous Laevis 
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AIM: The role of serotonin-regulating proteins such as serotonin-modulating anticonsolidation protein (SMAP) in the said processes is poorly 
studied.  
METHODS: The study was conducted on the embryo of frog Xenopus laevis. SMAP level was analyzed with an ELISA method in the embryo cells 
in different stages of the early development with. Embryonic cells were incubated in the media containing SMAP at concentrations of 50 and 
100 mg/ml.  
RESULTS: SMAP level gradually decreased from the zygote stage (stage1-2) to metamorphosis stage (stage 53) statistically significantly 
(p<0.001). SMAP level curve presented a complicated pattern. Particularly, at the beginning of blastula (stage 7) SMAP level was 
downregulated significantly (p<0.01) leaving stable at late blastula (stage 7), gastrula (stage 11) and whole neurula (stages 13-20) stages. While 
passing to the next early tailbud stage (stages 22-28) SMAP was downregulated by over 32% (p<0.001). In the onset of late tailbud stage (stage 
37) SMAP level continued going down (p<0.001). In the next stage, middle of late tailbud stage (stage 42), significant upregulation of SMAP was 
noticed (p<0.001). In the next stages (44, 45, 49 and 53) SMAP level decreased in linear manner. In the second series exposure of embryos at 
zygote, blastula and gastrula stages to SMAP at both doses leaded to delay in development and death in 4 days in all groups.  
CONCLUSION: The results show that SMAP level decreases depending on the early development stages, with exclusion of middle and end of 
late tailbud stages. On the other hand, incubation of embryos with SMAP on the early stages of embryogenesis is not compatible with life. 
Based on these data, it can be concluded that SMAP inhibits proliferation process in the early development stages. 
Key words: early stages of development, SMAP, Xenpous Laevis 
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AIM: The report focuses on the application of multiparametric biofeedback techniques to ensure the reliability of flight crews. Among the 
urgent tasks in this field are carrying out corrective procedures, biofeedback for development of psychophysiological opportunities and the 
identification of control the state (as an indicator of adaptability to extreme situations).  
METHODS: For realization of multiparametric control of neurodynamic processes, which are based on the principles of multi-criteria 
optimization under uncertainty interactive system based on the PC was designed. As a managed object is selected electroencephalogram (EEG) 
as an indicator of neural processes. The system allows to gradually bring the “current neural state” to the “desired neural state.” “The desired 
state” as the real-time organization formally biorhythmological EEG segment (statistical structure is stochastic matrix interlaces main waves – 
delta, theta, alpha and beta). Algorithmic basis of the proposed management biofeedback technique is to solve multicriteria, each criterion is 
formed by a separate statistical indicator structure. One solution to the problem is multiobjective reducing it to one-criterion problem using 
linear superposition with the respective weighting factors (indicators reflecting handling this indicator).  
RESULTS: Application of this methodology to the management of neurodynamic processes in addition to the practical value, also has a 
theoretical value, which allows you to identify the specific algorithms for self-organization in the change of neural processes. 
CONLUSIONS: In conclusion we can say that the application of multiparametric biofeedback-based techniques of neural processes is promising 
in solving complex problems for the functional reliability of flight crews.  
The developed system is designed for use in “Azerbaijan Airlines”. 
Anahtar Kelimeler / Key words: biofeedback, psychofunctional, aircrew 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışma sol ventrikül (LV) ve torasik aorta (TA) dokularında melatonin eksikliğine bağlı olarak gelişen fizyolojik ve genetik cevabı 
izlemek için potansiyel biyomarkırları tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmada denek olarak 18 adet Sprague Dawley ırkı yetişkin erkek sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar 12/12 aydınlık-karanlık 
döngüsünde 22 °C sıcaklıkta barındırılmıştır. Sıçanlar, SHAM operasyonlu kontrol grubu, pinealektomize grup ve pinealektomize+melatonin ( 
derialtı, 5 mg/kg/gün) verilen grup olmak üzere gruplandırılmışlardır. Deney sonunda fizyolojik ve genetik biyomarkırların analizi için sol 
ventrikül ve torasik aorta dokuları alınmıştır. Çalışmada, biyojenik amin seviyeleri 'micro liquid chromatography triple quadrupole time of flight 
spectrometer' cihazıyla, element konsantrasyonları 'inductively coupled plasma mass spectrometer' cihazıyla, antioksidan ve ısı şok 
proteinlerinin ekspresyonları 'qRT-PCR' cihazıyla ve total DNA hasarı 'RAPD assay' yöntemiyle tespit edilmiştir.  
BULGULAR: Elde edilen sonuçlar pinealektomi uygulamasının travmatik koşullara neden olduğunu ortaya koymuştur ve görülen DNA hasarı 
muhtemelen oksidatif stres, temel elementerin dengesinin bozulması ve biyojenik amin çeşitliliği arasındaki etkileşimi kapsamaktadır. 
Melatonin, pinealektomi aracılı DNA hasarı ve reaktif oksijen türlerinin aşırı inhibisyonu yoluyla gelişen stres durumu, antioksidan sistemlerin 
mRNA seviyelerinin indüksiyonu, element dengesinin ve biyojenik amin çeşitliliğinin düzenlenmesi üzerine koruyucu rol oynamaktadır.  
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, Cu-Zn superoksit dismutaz (SOD), Mn-SOD, glutatyon sentaz ve HSP70 genlerinin göreceli ekspresyonlarını 
vurgulamakla birlikte torasik aorta ve sol ventrkülde pinealektomi uygulamasına bağlı olarak gelişen ve oksidatif stresin kaynakları olarak kabul 
edilebilen biyomarkırlar olan RAPD bant patterni ve genomik şablon kararlılığını belirlemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Biyomarkır, Melatonin yoksunluğu, Antioksidan genleri, HSP, Torasik aorta, Sol ventrikül, Spague Dawley Sıçan 
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AIM: The study was designed to detect the potential biomarkers for monitoring melatonin deficiency mediated physiological and genetic 
response in left ventricle (LV) and thoracic aorta (TA) tissues.  
METHODS: As subjects of the study, 18 Sprague Dawley male adult rats, kept under 12:00L-12.00D schedule at 22 °C, were randomly divided 
into three groups as following; SHAM operated control group, pinealectomised groups and pinealectomised plus melatonin administrated (s.c. 
5 mg/kg/day) group. At the end of the treatment, the LV and TA tissues were removed and processed to examine physiological and genetic 
biomarkers. In this study, biogenic amine levels were determined by micro liquid chromatography triple quadrupole time of flight 
spectrometer, elemental concentrations were analysed by inductively coupled plasma mass spectrometer, gene expressions of antioxidant and 
heat shock proteins were determined by qRT-PCR and total DNA damage were detected by RAPD assays.  
RESULTS: The relevant results revealed that pinealectomy treatment causes traumatic conditions and DNA damage possibly involving an 
interaction between oxidative stress, disrupting equilibrium of essential elements and biogenic amine alterations. Melatonin plays protective 
roles on pinealectomy-mediated DNA damage and stressful condition via inhibition of reactive oxygen species overproduction, induction of 
antioxidant systems mRNA levels, regulation effect in the elements equilibrium and biogenic amines.  
CONCLUSIONS: The result of the present study emphasizes relative expressions of Cu-Zn superoxide dismutase (SOD), Mn-SOD, glutation 
sythetase and HSP70 genes, RAPD band pattern and genomic template stability were determined to be acceptable biomarkers of oxidative 
stress sources from pinealectomy treatment in both TA and LV tissue of Sprague Dawley rat. 
Key words: Biomarker, Melatonin deficiency, Antioxidant genes, HSPs, Thoracic aorta, Left Ventricle, Sprague Dawley Rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: İskemi reperfüzyon(İR) hasarı vasküler cerrahide sıkça karşılaşılan önemli bir sorundur. Bu sebeple alt ekstremite İR yapılan 
ratlarda Pikrosid-2 ‘nin eritrosit deformablitesi ve lipid peroksidasyonu üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.   
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YÖNTEMLER: Ratlar her grupta 6 tane olmak üzere, rastgele 4 gruba ayrıldı (Kontrol, İR, Pikrosid-2, İR-Pikrosid-2 grubu). İR gruplarında 
infrarenal abdominal aorta, atravmatik mikrovasküler klemp konuldu. Yüz yirmi dakika sonra klemp kaldırıldı ve 120 dakika süreyle reperfüzyon 
sağlandı. Pikrosid-2 (10 mg.kg-1) intraperitoneal olarak tedavi gruplarına uygulandı. Tüm ratlara intraperitoneal ketamin (100 mg.kg-1) 
uygulanarak abdominal aortadan kan alınarak ötenazi uygulandı. Eritrositler heparinize tam kan örneklerinden elde edildi. Deformabilite 
ölçümleri fosfatla tamponlanmış serum fizyolojik içerisindeki eritrosit süspansiyonlarında yapıldı. MDA ve NO düzeyleri değerlendirildi.   
BULGULAR: İR oluşturulmasının kontrol, Pikrosid-2 ve İR-Pikrosid-2 gruplarına göre eritrosit deformabilite indeksini artıdığı tespit edildi 
(p<0,0001, p<0,0001, p=0,007). MDA ve NO düzeyleri değerlendirildi.  
SONUÇ: İR lipit peroksidasyonu artırırken, eritrosit deformabilitesini bozmaktadır. Buna karşılık Pikrosid-2 uygulaması lipit peroksidasyonunu 
azaltırken eritrosit deformabilitesini düzeltmektedir. Bu tür çalışmaların başka deneysel ve klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Pikrosid-2, eritrosit deformabilitesi, MDA, İskemi reperfüzyon 
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AIM: Ischemia reperfusion (IR) injury is a major problem frequently encountered in vascular surgery. Thus we aimed to investigate Pikrosid - 2 ' 
s effect on red blood cell deformability and lipid peroxidation in wistar albino rat model of lower limb ischemia reperfusion  
METHOD: Rats were randomly divided into 4 groups - each containing 6 animals (Control, IR, Picroside-2, IR-picroside-2 groups). Infrarenal 
abdominal aorta was occluded with an atraumatic microvascular clamp in IR groups. Clamp was removed after 120 minutes ve reperfusion was 
provided for another 120 minutes. Picroside-2 (10 mg.kg-1) was administered intraperitoneally to the animals in drug containing groups 
(picrosid-2, IR-picroside-2 groups). All rats were euthanized by intraperitoneal administration of ketamine (100 mg.kg-1) and taking blood from 
the abdominal aorta. Erythrocytes were obtained from heparinized complete blood samples. Deformability measurements were done by 
erythrocyte suspensions in phosphate buffered saline (PBS) buffer. MAD and NO levels were also measured.  
RESULTS: Deformability index was significantly increased in the IR group compared to Group C, Picroside-2 and IR-picroside-2 (p<0,0001, 
p<0,0001, p=0,007). MDA and NO levels were evaluated.  
CONCLUSION: IR impairs erythrocyte deformability while enhancing lipid peroxidation. Conversely, picrosid-2 administration decreases lipid 
peroxidation while improving erythrocyte deformability. We conclude that studies with larger scales are needed to support our conclusion. 
Key words: Picroside-2, erythrocyte deformability, Ischemia reperfusion 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kardiyovasküler sistemin (KVS) dolaşım mekaniğini temel alarak sistem dinamiklerinin ajan tabanlı 
modellenmesini ve simülasyonunu gerçekleştirmektir. Başlangıç aşamasında aort akımının simüle edildiği çalışmamızda uzun erimde sistemin 
tüm bileşenleri homeostatik ilkeler bağlamında modellenecektir.   
YÖNTEMLER: Ajan tabanlı modelleme ve simülasyon (ATMS) yöntemi etkinliği belirli temel kurallara bağlı ve geri bildirim sistemi ile öğrenen, 
adapte olan ve evrilen bağımsız otonom yapıların etkileşimi sonucu ortaya çıkan karmaşık davranışların öngörülmesinde kullanılan son derece 
güçlü bir araştırma yöntemdir. Ajanlar bir takım kurallar çerçevesinde davranmaktadır ve bizim modellememizde parametreleri homeostazis ile 
belirlenen devreler olarak tasarlanmışlardır.   
Sistemin ajanları KVS organ ve damar yatağının farklı işlevsel bileşenleri ve hedef dokulardaki arz talep ilişkisi olup çalışmamızda ilk olarak 
aortun modellenmesi geçekleştirilmiştir. Bu modellemede özgün bir yaklaşım sergilenerek aort damarı başlangıç ve bitiş bölgeleri arasında 
hayali segmentlere ayrılmış ve bu segmentler bağımsız ajanlar olarak tanımlanmışlardır. Bu ajanların parametreleri arasında başlangıç çapı, 
döngü süresi, matematiksel daralma sabiti, viskosite ve dansite sayılabilir. Kanın kendisi bir ajan değildir. Simülasyon amacıyla Repast 
Symphony 2.1 ve Java 1.7 versiyonu kullanılmıştır.  
BULGULAR: Aortik segmentlerin bağımsız ajanlar olarak tasarlandığı modellemede akışın modellenmesi segmentler arası veri transferi şeklinde 
gerçekleşmiştir. Yani bir ajan segmentin çapı, esnekliği, uzunluğu ve giriş akım hızından yola çıkarak ajanın fiziksel davranışı modellenmiş ve 
hesaplamalar bir sonraki ajanın giriş bilgilerini oluşturmuştur. Programın simülasyon grafiği aortun normal bireydeki basınç dalga formunu 
göstermektedir. Aort içerisindeki basınç maksimum 130 – 135 mmHg düzeyine ulaşmıştır.  
SONUÇ: Çalışmamızda ileri aşamada ajan olarak tanımlanan hedef organlardaki birim doku modellenerek daha gerçekçi simülasyonlar 
yapılacaktır. Bu proje ile gerek eğitimde, gerekse araştırma ve klinik çalışmalarda yararlanılabilecek bir simülasyon sisteminin oluşturulması 
hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ajan tabanlı modelleme ve simülasyon, Kardiyovasküler sistem 
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AIM: The aim of this study is to create an agent based modeling and simulation environment for the cardiovascular system (CVS) based on 
circulation mechanics. Although the aorta flow has been modeled during the initial stage of this project, all components of the system will be 
modeled using homeostatic principles in the long run.  
METHODS: Agent-based modeling and simulation (ABMS) is a powerful research method used to predict behaviors of complex dynamic 
systems based on interactions of autonomous structures called agents which can learn, adapt and evolve via feedback mechanisms. Agents 
follow predefined rules and are designed as circuits in our model whose parameters are determined by homeostasis. Agents represent various 
CVS organs, functional components of vascular bed and target tissue supply/demand relationships. Our initial model captured the functional 
characteristics of aorta. We utilized a unique modeling approach by dividing the aorta into virtual segments that are represented by 
independent system agents. Agent parameters include, besides others, initial diameter, tapering factor, viscosity and density. Blood is not an 
agent by itself. We used Repast Symphony 2.1 and Java version 1.7  
RESULTS: Flow is modeled as a data transfer between agents representing aortic segments. For instance the radius, elasticity, length and initial 
flow speed for a given segment are used to model the physical behavior of the agent then the results are fed to the next agent as input. The 
simulation results are presented as an aortic pressure waveform graph for a normal individual. During our simulation we observed that the 
maximum aortic pressure reached 130 – 135 mmHg.  
CONCLUSION: The next step of our study is to model unit amount of tissue within target organs and obtain more realistic simulation results. 
Our project objective is to develop a simulation environment that can be used for education, research and clinical studies. 
Key words: Agent based modeling and simulation, Cardiovascular system 
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GİRİŞ-AMAÇ: El ikinci ve dördüncü parmak uzunluklarının oranı (2D:4D) ile prenatal östrojen arasında pozitif, prenatal testosteron arasında 
negatif korelasyon olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Günümüzde kardiyovasküler olaylara bağlı mortalite, tüm ölüm 
nedenleri arasında ilk sıradadır. 1985’lerden beri testosteron tedavisinin, endoteliyal fonksiyon ve miyokard iskemisi üzerine de yararlı etkileri 
gösterilmiştir. Bu derlemede, kardiyovasküler sistem hastalıkları ile prenatal testesteron maruziyetinin indirekt ölçüsü olarak gösterilen 2D:4D 
arasındaki ilişkiyi araştıran literatür gözden geçirilmiştir.  
GEREÇ-YÖNTEM: PubMed’de 17/06/2015 tarihinde ‘’2d 4d’’ ve ‘’heart’’; Science Direct’de de ‘’2d 4d digit ratio’’ ve ‘’heart’’ anahtar kelimeleri 
kullanılarak yapılan arama sonucunda sırasıyla 93 ve 205 sayıda makaleye ulaşılmıştır. Makalelerin kabul kriterleri olarak koroner kalp hastalığı 
ile arasında ilişkinin araştırıldığı, tüm yaş grubunu içermesi gibi kriterler yer almıştır. Her iki cinsiyet de çalışmaya dahil edilmiştir.  
BULGULAR: Araştırılan 93 makaleden öne çıkanları olarak; Xing-li Wu ve ark., 2D:4D oranının koroner kalp hastalıklarına yakalanma arasındaki 
pozitif ilişkiyi göstermişler. Ioannis Kyriakidis ve ark.’ları, miyokard infarktüsü (MI) geçiren grubun ortalama 2D:4D sayısal değerinin kontrol 
grubuna göre daha yüksek olduğunu bulmuşlar; böylece 2D:4D oranının MI’a yakalanma yatkınlığını göstermesi konusunda biyomarkır olarak 
kullanılacağı öngörüsünde bulunmuşlardır. Bu ilişki sadece erkeklerde gösterilmiştir. Bunun sebebi, kadınlardaki postnatal testesteronun kalp 
sağlığını erkeklerin aksine olumsuz etkilemesi ve hormonal etkinin MI ile ilişkinin erkeklere oranla daha zayıf olmasıdır.   
SONUÇLAR: Literatür taramasından elde edilen bulgulara gore prenatal testosteron, 2D:4D oranını düşürmektedir. Yapılan çalışmalarda 2D:4D 
oranının yükselmesi enfarktüs riskini artırmıştır. İntrauterin dönemdeki androjenlere maruziyetin indirekt ölçüsü olarak kabul edilen 2D:4D 
oranı ile koroner kalp hastalıkları arasında pozitif ilişki gösterilmiştir. Bu oran, koroner kalp hastalıkları risk faktörleri arasında yer alabilir. 
Böylece, risk gruplarının prenatal dönemi de kapsayacak şekilde takip edilmesi ile hastalığın yaratacağı olumsuz etki en aza indirilebilir. 2D:4D 
ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkinin temelinin embriyolojik döneme dayanması, prenatal tarama testi olarak kullanılabilirliğinin 
olması ve net bir farkındalığın oluşturulması amacıyla derleme yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: 2d:3d oranı, koroner kalp hastalıkları, östrojen, testosteron 
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AIM: There are numerous studies showing that the ratio of the lengths of the second and fourth fingers (2D: 4D) positively correlated with 
prenatal estrogen and negatively correlated with prenatal testosterone. Nowadays, mortality due to cardiovascular events ranks first among all 
causes of death. Beneficial effect of testosterone on endothelial function and myocardial ischemia has been known since 1985's. In this study, 
literature related to cardiovascular system diseases and 2D: 4D as an indirect measure of prenatal testosterone exposure have been reviewed. 
MATERIALS-METHODS: By using the keywords ‘2D:4D’ and ‘heart’ on 17/06/2015 has yielded 93 and 205 articles in PubMed and Science 
Direct, respectively. The inclusion criteria of the article were that it should have investigated the relationship between coronary heart disease 
and 2D:4D. All age groups and both sexes were included in the study.  
RESULTS: An article (Xing-li Wu et al.,) that researced 93 different articles, shows a positive relationship between the 2D:4D ratio and 
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predisposition to coronary heart disease. Ioannis Kyriakidis et al., found average ratio of the 2D: 4D numerical value was higher in myocardial 
infarction (MI) group than that of the control group; so, they predicted that ratio of the 2D: 4D will be used as a biomarker in the assessment of 
predisposition to MI.  
CONCLUSIONS: According to findings from the literature; prenatal testosterone lowers the 2D: 4D ratio. Studies show that increased ratio 
2D:4D increases the risk of infarction. Positive relationship has been shown between coronary heart disease and 2D:4D that is regarded as an 
indirect measure of exposure to androgens. This ratio can be included in the coronary heart disease risk factors. Thus, negative impacts of the 
disease might be minimized by following risk groups by covering the prenatal period. This review is made for 2D: 4D and relationship between 
with cardiovascular diseases based on embryonic period, the lack of availability of prenatal screening test and establishing a clear awareness 
that issue. 
Keywords: 2d:3d ratio, coronary heart disease, estrogen, testosterone 
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GİRİŞ-AMAÇ: Nesfatin-1, nükleobindin-2’den türeyen merkezi sinir sistemi içerisinde yer alan anoreksijenik hipotalamik bir peptitdir. Nesfatin-
1, yeme davranışını, su alımını ve glukoz hemostazisini kontrol eder. Ayrıca, kardiyovasküler sistem üzerinde pressör yanıtlara sahip olduğu da 
gösterilmiştir. Fakat hemorajik hipotansif sıçanlarda kardiyovasküler etkisi bilinmemektedir. Bunun yanısıra, nesfatin-1’in merkezi 
enjeksiyonları sonrası, hem normotansif hemde hemorajik hipotansif sıçanlarda oluşacak kardiyovasküler yanıtlarda periferik mekanizmaların 
aracılığını gösteren bir bulguyada rastlanmamaktadır. Bu çalışmada normotansif ve hemorajik hipotansif sıçanlarda merkezi olarak uygulanan 
nesfatin-1’in kardiyovasküler etkileri ve bu etkisine aracılık eden periferik mekanizmaların belirlenmesi amaçlanmıştır.   
YÖNTEM:  
Çalışmada Sprague Dawley ırkı 80 sıçan kullanılmıştır. Hemorajik hipotansiyon 10 dakikalık bir sürede hayvanların 100 gram canlı ağırlığı için 2 
ml kan alınarak oluşturulmuştur. Sıçanlara nesfatin-1 (100 pmol) intraserebroventriküler olarak enjekte edildi ve sonrasında normatansif ve 
hipotansif hayvanların kardiyovasküler parametreleri takip edildi. Nesfatin-1’in oluşturduğu kardiyovasküler etkilerde ana periferal hormonal 
mekanizmanın rolünü belirlemek amacıyla, hem normal hem de hemorajik hipotansif koşullarda nesfatin-1’in merkezi olarak uygulanmasından 
sonra katekolamin, vazopressin ve renin hormonlarının plazma seviyeleri ölçüldü. Elde edilen değerler 5 ayrı hayvana ait ölçümün 
ortalama±standart hatası olarak verildi. İstatiksel değerlendirme RM-ANOVA’yı takiben posthoc Benforoni test ile yapıldı. P < 0,05, istatiksel 
olarak anlamlı olarak kabul edildi.  
BULGULAR: Akut kanama hayvanların kan basınçlarında ve kalp atımlarında ciddi ve uzun süreli düşüşe neden olmuştur. İntraserebroventriküler 
enjekte edilen nesfatin-1 normotansif ve hemorajik hipotansif sıçanların kan basınçlarında artışa neden olmuştur. Aynı zamanda merkezi olarak 
uygulanan nesfatin-1 normotansif hayvanlarda bradikardi hemorajik hipotansif hayvanlarda ise taşikardi oluşturmuştur. Hemoraji oluşturulması 
sıçanların plazma katekolamin, vazopressin ve renin seviyelerinde artış oluşturmuştur. Hipotansif hayvanlara nesfatin-1’in merkezi olarak 
uygulanması bu hormonların seviyelerinde hemorajinin oluşturduğu artışlara ek artışlar meydana getirmiştir. Nesfatin-1 normotansif 
hayvanlarda da plazma hormon seviyelerinde artışa neden olmuştur.  
SONUÇ: Sonuç olarak bulgularımız nesfatin-1’in merkezi yolla uygulamasının normotansif ve hipotansif hayvanlarda pressör etkiye neden 
olduğunu göstermektedir. Her iki koşulda da nesfatin-1’in plazma katekolamin, vazopressin ve renin seviyelerinde artışa neden olması nesfatin-
1’in oluşturduğu pressör etkilere aracılık edebileceğini düşündürebilir.  
Bu Çalışma Uludağ Üniversitesi (BAP-OUAP(T)2012/16) ve TÜBİTAK (1919B011302992) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: hemorajik şok, intraserebroventriküler, katekolamin, nesfatin-1, renin, vazopressin 
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INTRODUCTION AND AIM: Nesfatin-1 is an anorexic nucleobindin-2 -derived hypothalamic peptide in central nervous system. It controls 
feeding behavior, water intake, and glucose homeostasis. Moreover, its pressor response has been shown to be on the cardiovascular system. 
However, cardiovascular effects are unknown in hemorrhagic hipotansive rats. At the same time, there is no evidence that nesfatin-1 mediated 
effects on peripheral cardiovascular mechanisms in normotensive and hemorrhagic hipotansive rats. In the current study, we aimed to 
determine the cardiovascular effects of nesfatin-1 and peripheral mechanisms mediated these effects in normotensive and hemorrhaged 
hypotensive conscious rats.   
METHODS: All studies were performed in 80 Sprague-Dawley rats. Hemorrhagic hypotension was induced by withdrawal of a volume of 2 ml 
blood/100 g bw over a period of 10 min. Nesfatin-1 (100 pmol) was injected intracerebroventrocularly and then cardiovascular parameters 
were recorded in normotensive and hemorrhaged animals. In order to evaluate the role of main peripheral hormonal mechanisms in those 
cardiovascular effects, plasma catecholamine, vasopressin and renin levels were measured after nesfatin-1 injection in normal and 
hemorrhagic hypotensive condition. Data are given as means±S.E.M. of five measurements. Statistical analysis was performed using two-way-
RM-ANOVA with posthoc Bonferroni test. P<0.05 was considered significant.  
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RESULTS: Acute hemorrhage led to a severe and long-lasting decrease in blood pressure, heart rate of animals. Nesfatin-1 increased MAP of 
normotensive and hypotensive rats. Nesfatin-1 also caused bradycardic and tachycardic response in normotensive and hypotensive rats, 
respectively. Hemorrhage, itself, caused an increase in plasma catecholamine, vasopressin and renin levels. Intracerebroventricular injection of 
nesfatin-1 produced additional increases in all these hormones levels in both conditions.   
CONCLUSIONS: In conclusion, our findings show that centrally administered nesfatin-1 causes pressor effect in normotensive and hypotensive 
conscious rats and the increases in plasma catecholamine, vasopressin and renin levels appear to mediate the cardiovascular effects of the 
drug.  
This study was supported by Commission of Scientific Research Projects of Uludag University (BAP-OUAP(T)2012/16) and TUBITAK Student 
Grant (1919B011302992). 
Key words: catecholamine, hemorrhagic shock, intracerebrovenricular, nesfatin-1, renin, vasopressin 
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GİRİŞ-AMAÇ: Karbon monoksit (CO) pulmoner arter damarlarında tonüsü düzenleyen önemli endojen faktörlerdendir. Birçok mediatörün yaşa 
bağlı olarak üretiminin hem de biyo-yararlanımının azalması bilinirken, CO’in değişimleri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı pulmoner 
damarlarda CO’in vasküler tonüse katkısındaki yaşa bağlı değişimleri ortaya koymaktır.  
YÖNTEM: Çalışmamızda 6-8 aylık kontrol ve 24 aylık yaşlı Wistar sıçanlar kullanıldı. Akciğerden izole edilen ana-pulmoner arter (2100-2300 µm), 
pulmoner arter (1500-1700 µm), pulmoner arter 1. dal segmentleri (300-400 µm) organ banyosu ve telli miyograf düzeneğinde çalışıldı. 
Endojen olarak üretilen CO’in vasküler tonüse katkısını değerlendirmek için seratonin (Ser) kasılma yanıtları hemoksijenaz (HO) inhibitörü 
chromium mesoporphyrin inkübasyonu öncesi ve sonrasında kaydedildi. CO donörü (carbon monoxide-releasing-molecule) kullanılarak ekzojen 
gevşeme yanıtları değerlendirildi. Ayrıca damarlardan HO-2 enzimi protein ekspresyonu western-blot analiziyle saptandı. Doz-yanıt eğrileri 
tekrarlayan ölçümler için varyans analizi, Emax değerleri t testi ile değerlendirildi.  
BULGULAR: Yaşlı sıçanların kontrole göre ana-pulmoner ve pulmoner arterlerinde Ser’ne verilen kasılma yanıtları arttı (p<0,01). Aynı damar 
segmentlerinde endojen üretilen CO’in vasküler tonüse katkısı ise azalma gösterdi (p<0,05). Pulmoner arter 1. dalın yaşlı grupta Ser’e verdikleri 
kasılma yanıtı artmadığı gibi, endojen CO yanıtlarında da fark yoktu. Ekzojen CO donörü inkübasyonunda yaşlı sıçanların gevşeme yanıtları ana-
pulmoner ve pulmoner arterlerde düşük saptandı (p<0,05). Grupların HO-2 enzimi protein miktarlarının analizinde ise bir fark saptanmadı. 
SONUÇ: Yaşlanmaya bağlı olarak pulmoner damar yatağı iletim tip arterlerinde, endojen olarak üretilen CO’in gevşeme katkısının azalması 
yanında, dışarıdan verilen CO’e de gevşeme yanıtın azaldığı dikkati çekmiştir. Ancak akciğer dokusu direnç damarlarında herhangi bir değişiklik 
gözlenmemiştir. Yaşlı hayvanların pulmoner arterlerindeki CO yanıtı değişiklikleri, HO-2 enzimi miktarının değişmemesi ile birlikte 
düşünüldüğünde; post-translasyonal modifikasyon veya substrat miktarı değişimleri ile açıklanabilir. 
Anahtar Kelimeler: CO, vasküler tonüs, yaşlılık 
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AIMS: Carbon monoxide (CO) is one of the most important regulatory factor of vascular tonus in pulmonary arteries. Although it is well known 
that levels of a lot of mediator and their bioavailability diminish by aging, there is no information about CO. The aim of the study was to 
investigate the possible differences of CO effects on vascular tonus by aging.  
METHODS: Young (6-8 months) and aged (24 months) Wistar rats were used in this study. Main-pulmonary artery (2100-2300µm), pulmonary 
artery (1500-1700µm), pulmonary artery 1. branch rings (300-400µm) were dissected from lung and then mounted to organ bath or wire 
myograph. For evaluating the contribution of endogenously produced CO to vascular tonus, seratonin (Ser) contraction response of vessel 
segments were assessed before and after incubation with heme oxygenase (HO) inhibitor. Exogenous CO relaxation responses were evaluated 
by CO donor. HO-2 protein expression was determined in vessels by western-blot analyses. Repeated measures variance analyses for dose-
response curves and t-test for Emax values were used statistical analyses.  
RESULTS: The contraction responses of aged animals to Ser were increased in main-pulmonary artery and pulmonary artery (p<0.01). 
Contribution of endogenously produced CO to vascular tonus was diminished in same vessel segments (p<0.05). There weren’t differences in 1. 
branch of pulmonary artery contraction response and also endogenous CO response. Relaxation responses to exogenous CO donor incubation 
were reduced in main-pulmonary artery and pulmonary artery of aged rats (p<0.05). There wasn’t difference in protein levels of HO-2 between 
groups. 
CONCLUSION: These results demonstrated that reducing in contribution of endogenously produced CO to relaxation in conduit types arteries 
of pulmoner vascular bed, meanwhile diminishing relaxation response to exogenous CO due to aging. However there is no difference in 
resistance types of pulmonary arteries on these parameters. When we combine CO responses and HO-2 levels, this mismatch might be 
explained that post-translational modification or changing in substrate levels. 
Key words: CO, vascular tonus, aging 
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GİRİŞ-AMAÇ: N-nitro-L-arginin (L-NNA) gibi uzun süreli düşük doz NOS inhibitörü uygulanmasıyla gelişen hipertansiyonda su ve tuz tutulumu ön 
plana çıkmaktadır Bu uygulamaya tuz yüklemesi yapıldığında hipertansiyon daha erken gelişebilmektedir. Glutatyon sentaz inhibitörü butionin 
sülfoksimin (BSO) oksidatif strese yol açar. Hipertansiyon gelişmesine katılımcı olan oksidatif stresin, endojen natriüretik sistem olan intrarenal 
dopaminerjik yolakta zafiyet oluşturduğu iyi bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; düşük doz L-NNA uygulamasıyla gelişen hipertansiyona BSO 
uygulamasının katılımcı olabileceğini göstermektir.   
YÖNTEMLER: Sıçanlar (Sprague-Dawley) 4 gruba ayrıldı: Kontrol, L-NNA, BSO ve L-NNA+BSO grubu. L-NNA (50 mg/L konsantrasyonda) 21 gün 
boyunca içme suyu içinde uygulanmıştır. Aynı zamanda BSO 125 mg/kg dozlarında intraperitonal olarak günde iki kez uygulanmıştır. Denekler 
deneyin son günü metabolik kafeslere alındı 24 saatlik idrarları toplandı. Tüm deneklerde kan basıncı, su ve tuz dengesi, total oksidan ve 
antioksidan kapasiteler, idrar dopamin, adrenalin ve noradrenalin düzeylerinin ölçümleri yapıldı. Ayrıca serumda ve 24 saatlik idrarda yapılan 
ölçümler sonucu hesaplanan glomerül filtrasyon hızı(GFH), idrar akım hızı(UF), sodyum klirensi(CNa), fraksiyonel sodyum atılımı (FENa) ve 
tübüler sodyum rejeksiyon fraksiyonu (TFR) değerlendirildi.   
BULGULAR: Bu çalışmada, LNNA ve BSO’nun tek başlarına kan basıncını istatistiksel olarak anlamlı derecede değiştirmezken, birlikte 
uygulandıklarında hipertansiyon geliştirdikleri (Kontrol, LNNA, BSO ve LNNA+BSO için kan basınçları ortalama ± standart hata (SH) olarak 
sırasıyla 126.7±5.62, 142.05±5.7, 139.6±6.11 ve 152.64±8.09 mmHg olarak hesaplanmıştır). Ayrıca, CNa, TFRNa ve FENa’nu (Kontrol, LNNA, BSO 
ve LNNA+BSO için FENa değerleri ortalama ± standart hata (SH) olarak sırasıyla 1.55±0.04, 0.55±0.1, 0.7±0.3 ve 0.3±0.04) anlamlı olarak 
azalttıkları dolayısıyla tübüler sodyum reabsorbsiyonunu arttırdıkları ilk kez gösterilmiştir.   
SONUÇ: BSO ile birlikte uygulanan kısmi NOS inhibisyonunun deney hayvanlarında hipertansiyon gelişimine neden olduğu ilk kez gösterilmiştir. 
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma fonuyla desteklenmiştir. BAP:2010/83. 
Anahtar Kelimeler: BSO, Sodyum Klirensi, Hipertansiyon, LNNA, Oksidatif stres 
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AIM: Low doses of NOS inhibitors did not cause to the development of hypertension in short-term applications. Addition of salt load can 
promotes of the development of the hypertension. BSO inhibits synthesis of glutathione and causes to the oxidative stress (OS). It is well know 
that OS is contributed to the development of the hypertension by affecting intrarenal dopamine, an endogenous natriuretic system. In this 
study we aimed to demonstrate the effect of BSO applications on the development of hypertension induced by low doses of N-nitro-L-arginine 
(L-NNA). Therefore, we applicated a NOS inhibitor L-NNA and BSO alone and together in rats.   
METHODS: Rats(Sprague-Dawley) are divided into 4 groups; Control, L-NNA, BSO, L-NNA+BSO. L-NNA (50mg/L) applied with drinking water 
along 21days and at the same time doses of 125mg/kg BSO applied intraperitoneally twice per day only last week. At the last day of the survey 
the rats had taken to metabolic cages and their urine samples are collected for 24hours. Blood pressure, salt&water balance, total oxidant and 
antioxidant capacities, urine dopamine, adrenalin and noradrenalin levels are calculated for each experimental animal. Also glomerular 
filtration rate (GFR), flow rate of urine (UF), clearance of sodium (CNa), fractional sodium excretion (FENa) and tubular sodium rejection 
fraction (TRFNa) are evaluated.   
RESULTS: It is shown that if L-NNA or BSO are used alone; statistically they are not changing the blood pressure significantly, but when used 
together they cause hypertension (median±SD of Control, LNNA, BSO and LNNA+BSO groups are 126.7±5.62, 142.05±5.7, 139.6±6.11 and 
152.64±8.09mmHg respectively) and they decreased CNa, TFRNa, FENa (median±SD of Control, LNNA, BSO and LNNA+BSO groups are 
1.55±0.04, 0.55±0.1, 0.7±0.3 ve 0.3±0.04 respectively) levels and it seems that these happened as a result of the increased tubular sodium 
reabsorption.  
CONCLUSIONS: It is shown that partially NOS inhibition applied with BSO causes development of hypertension on experimental animals.  
This work is supported by Çanakkale Onsekiz Mart University Scientific Research Found (2010/83). 
Key words: BSO, Clearance of sodium, Hypertension, LNNA, Oxidative stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Aşırı tuz tüketiminin oksidatif strese yol açtığı ileri sürülmektedir. Şiddetli, tüketici egzersiz uygulanması antioksidan–oksidan 
dengenin bozulmasına ve oksidatif strese neden olmaktadır. Ancak, bu uygulamalar tek başlarına kan basıncında anlamlı artış oluşturmazlar. Bu 
çalışmada; şiddetli egzersiz ve yüksek tuz uygulamalarının birbirleriyle etkileşimlerini, su-tuz dengesi ve kan basıncı üzerine etkilerini, önemli 
natriüretik sistem olan intrarenal dopaminerjik sistem değişimlerini ve oksidatif stresin katılımını araştırmak amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Sıçanlara koşu bandında 25 m/dk hızda %5 eğimde günde 30 dakika süreyle şiddetli egzersiz ve %4 oranında yüksek tuzlu diyet 7 
gün süreyle ayrı veya birlikte uygulandı. Deneyin ilk ve son günlerinde sıçanların kan basınçları ölçüldü, sıçanlar metabolik kafeslere alındı; 24 
saatlik alınan su ve çıkarılan idrar miktarları ölçüldü. İdrar ve deney sonunda alınan kan örneklerinden sodyum, üre ve kreatinin değerleri 
ölçüldü, GFR, %FENa ve CNa gibi renal parametreler hesaplandı. İntrarenal dopamin sentezinin tespiti için 24 saatlik idrarlarında dopamin 
düzeyleri ölçüldü. Ayrıca sıçanların serumlarında oksidatif stres parametreleri; TAS, TOS ve OSİ düzeyleri ölçüldü.   
BULGULAR: Şiddetli egzersizin, yüksek tuzlu diyet ile birlikte uygulandığı gruplarda kan basıncı yüksek bulundu (Kontrol, Yüksek Tuz(YT), 
Egzersiz(E), Egzersiz +Tuz, grupları için son kan basınçları ortalama ± standart hata (SH) olmak üzere sırasıyla 127.70±1.1, 129.86±1,4, 
134.92±2.93, 140.85±1.96 mmHg olarak ölçülmüştür). Tek başına şiddetli egzersiz veya yüksek tuzlu diyet uygulanmasının, 24 saatlik idrarda 
dopamin düzeylerini etkilemediği; ancak, şiddetli egzersizin tuz uygulamalarında idrar dopamin düzeylerini (Kontrol, Yüksek Tuz (YT), Egzersiz 
(E) ve Egzersiz +Tuz grupları için idrar dopamin konsantrasyonu ortalama ± standart hata (SH) olarak sırasıyla 12.5±2.1; 16.9 ± 3.3; 8.8 ± 3.1 ve 
46.4±14.8 µg/L) anlamlı şekilde artırdığı tespit edilmiştir.  
SONUÇ: Şiddetli egzersiz ve yüksek tuzlu diyetin birlikte uygulanması hipertansiyon gelişmesine neden olmaktadır.   
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma fonuyla desteklenmiştir. BAP:2012/32. 
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Şiddetli egzersiz, İntrarenal dopamin, Oksidatif stres 
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AIM: Separately salt loading or intensive exercise applications in certain conditions can cause to the oxidative stress but cannot increase the 
blood pressure. In this study, it was aimed to investigate the effects of intensive exercise, and high salty diet applications on water-salt balance, 
blood pressure, changes in intrarenal dopamine synthesis and oxidative stress generation in rats.  
METHODS: Intensive exercise applied on the treadmill by 25 m/min speed and %5 slopes for 30 minutes in a day and %4high salty diets to rats 
through 7days, separately and together. The blood pressures of rats were measured at the first and the last days of the study and they were 
taken to the metabolic cages. Their water intakes and urine outputs were measured in a day. Sodium, urea and creatinine levels in urines and 
blood samples taken from rats at the end of the study were measured. The renal parameters such as GFR, %FeNa and CNa were calculated. 
Dopamine levels of urines in 24hours were measured to determine the intrarenal dopamine synthesis. Besides, oxidative stress parameters in 
blood samples; TAS, TOS and OSI levels were measured and calculated.  
RESULTS: The blood pressures were not changed in group that applied high salty diet or intensive exercises. But increased blood pressure 
(median±SD of Control, high salty diets (YT), exercise (E), exercise+high salty diets, groups are 127.70±1.1; 129.86±1.4; 134.92±2.93 and 
140.85±1.96mmHg respectively) was determined in experimental group that exposed to the high salty diet and intensive exercise in the 
current results. Intensive exercise and high salty diet applications increased dopamine levels (median±SD of Control, high salty diets (YT), 
exercise(E), exercise+high salty diets, groups are 12.5±2.1; 16.9±3.3; 8.8±3.1 and 46.4±14.8 µg/L respectively) in urine, but there are no 
changes when these are applied separately.   
CONCLUSION: Coapplication of severe exercise and high salty diet can cause to the development of hypertension.   
This work is supported by Çanakkale Onsekiz Mart University Scientific Research Found (2012/32). 
Key words: Hypertension, Intensive Exercise, Intrarenal Dopamine, Oxidative Stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Araşidonik asidin CYP450 enzimleri tarafından metabolize edilmesiyle sentezlenen 20 hidrotetraeicosanoid asid (20-HETE) 
vasküler tonusun düzenlenmesinde önemli rolü olan güçlü bir vazokonstriktör ajandır. 20-HETE inhibisyonunun çeşitli deneysel hipertansiyon 
modellerinde vasküler kasılma/gevşeme yanıtlarını etkilediği gösterilmiştir. Ancak nitrik oksit sentezinin engellenmesiyle oluşturulan Nω-nitro-
L-arginin metil ester (L-NAME) hipertansiyon modelinde 20-HETE inhibisyonunun damar yanıtları üzerine etkileri bilinmemektedir. Bu çalışma 
ile L-NAME kullanılarak hipertansiyon oluşturulan sıçanlarda in vitro olarak 20-HETE inhibisyonunun iletim tipi ve direnç arterlerinde kasılma ve 
gevşeme yanıtlarını etkileyip etkilemediğinin ortaya konması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Çalışmada 20 adet erkek Wistar sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar Kontrol (K) ve Hipertansif(H) olmak üzere İKİ gruba ayrılmıştır. 
Hipertansiyon, hipertansif gruptaki hayvanların içme suyuna 5 hafta boyunca 25 mg/kg/gün dozunda L-NAME eklenmesiyle oluşturulmuştur. 
Kan basınçları kuyruktan ölçme yöntemiyle ölçülmüştür. Deney sonunda torasik aorta ve ve mezenter arterin üçüncü dalı izole edilerek organ 
banyosu ve telli miyograf düzeneklerinde kasılma ve gevşeme yanıtları incelenmiştir. 20-HETE inhibisyonu banyo sıvısına CYP450 enzim 
inhibitörü olan N-hidroksi-N’-(4-bütil-2-metifenil)-formamidin (HET0016) eklenmesiyle sağlanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde Student-t 
ve ANOVA testleri kullanılmış, p<0.05 ve altındaki değerler önemli kabul edilmiştir.  
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BULGULAR: H grubunda kan basıncı K grubuna göre önemli düzeyde yükselmiştir (p<0.001). Aort halkalarının H grubunda K grubuna kıyasla 
artan kasılma ve azalan gevşeme yanıtları banyoya HET0016 eklenmesiyle düzelmiştir (p<0.01; p<0.001). 20-HETE inhibisyonu mezenter 
damarda bozulan gevşeme yanıtında da artışa neden olmuştur (p<0.05; p<0.01).   
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları 20-HETE inhibisyonunun L-NAME hipertansiyon modelinde damar yanıtlarını olumlu yönde etkilediğini 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: 20-HETE, hipertansiyon, L-NAME 
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AIM: The P-450 metabolite of arachidonic acid, 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE), is a potent vasoconstrictor and has important 
regulatory function on vascular tone. It has been demonstrated that inhibition of 20-HETE effects the vascular dilation/constriction responses 
in several experimental hypertension model. It is not known that inhibition of 20-HETE on vascular responsiveness in N-nitro-L-arginine methyl 
ester (L-NAME) hypertension model. The aim of this study was to reveal weather in-vitro inhibition of 20-HETE on dilation and constriction 
responses of conduit and resistance type arteries in L-NAME induced hypertensive rats.  
METHOD: Twenty Wistar male rats were used in this study. The animals were divided into two groups as control (C) and hypertensive (H). 
Hypertension was induced by oral administration of the L-NAME (25 mg/kg/day), for 5 weeks. The blood pressure measured by tail-cuff 
method. At the end of experiment thoracic aorta and third-order branch of mesenteric artery were isolated and inspected those of dilation and 
constriction responses using organ bath and wire myograph. N-hydoxy-N′-(4-butyl-2-methylphenyl)-formamidine (HET0016), an inhibitor of 
P450 was added to the bath solution to inhibition of 20-HETE synthesis. Student-t and ANOVA tests were used for evaluation of results. P value 
<0.05 was considered significant.  
RESULTS: The blood pressure significantly increased in H group compared to that of C group (p<0.001). Increased constriction and decreased 
dilation responses of aortic rings obtained from H animals were improved by adding HET0016 to the bath solution (p<0.01; p<0.001). 
Decreased dilation responses of mesenteric vessel in H group increased by 20¬-HETE inhibition (p<0.05; p<0.01).   
CONCLUSION: The results of this study demonstrated that 20-HETE inhibition improved the vessel responsiveness in L-NAME hypertension 
model. 
Key words: 20-HETE, hypertension, L-NAME 
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NMDA Reseptör Blokeri MK-801’in Vasküler Düz Kas Hücre Proliferasyonu Üzerindeki Etkisi 
Zehra Gül Koçaklı, Kübra Akıllıoğlu, Ayşe Doğan 
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, Adana 
 
AMAÇ: N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin bellekle ilgili süreçler, gelişimsel plastisitede ve apopitozda rol oynadığı bilinmektedir. Son 
yapılan çalışmalarda NMDA reseptörlerinin merkezi sinir sistemi dışında vasküler düz kas hücreleri üzerinde de etkisinin olduğu bildirilmiştir. 
Çalışmamızda NMDA reseptör blokeri olan MK-801’ in vasküler düz kas hücre proliferasyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  
YÖNTEM: Sıçan torasik aortasından primer olarak izole edilip 37 C’ de inkübe edilen vasküler düz kas 3. kuşak hücreleri kullanıldı. Her kuyucuğa 
eşit sayıda ve homojen olacak şekilde 12’lik kültür kabına hücrelerin ekimi yapıldı. Üç gün boyunca hücrelerin yüzeye yayılmasına izin verildi. 
Daha sonra kültür kabının 6 kuyucuğuna MK-801 (0,1 M) uygulanarak deney grubu, 6 kuyucuğuna ise normal hücre medyumu eklenerek 
kontrol grubu oluşturuldu. Hücre medyumu içerisine glutamat eklenmemiştir. Yetmiş iki saatlik inkübasyon süresinin sonunda kültür kabı 
içerisindeki medyumun uzaklaştırılmasının ardından kuyucukların her birine tripsinizasyon işlemi yapıldı. İşlem sonrası elde edilen hücreler 
thoma sayım kamaralarında sayılarak mililitredeki hücre sayısı manuel olarak belirlendi. Çalışma sırasında düz kas hücre proliferasyonunu 
uyarmak amacıyla hücrelere herhangi bir uygulama yapılmadı.   
BULGULAR: MK-801 uygulaması yapılan vasküler düz kas hücrelerinin sayısı kontrole göre anlamlı olarak arttı (p<0,05).  
SONUÇ: Çalışmamızda MK-801’in vasküler düz kas hücre sayısında artışa neden olduğu görüldü. Bu proliferasyonun vasküler düz kas hücreleri 
üzerinde bulunan NMDA reseptörlerinin blokajı ile gerçekleştiği ileri sürülebilir. Eksitatör nörotransmitter olan glutamatın NMDA reseptörleri 
aracılığıyla hücre içine kalsiyum girişine neden olduğu ve apopitotik yolakların aktive olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak NMDA reseptörlerinin 
blokajı ile apopitotik yolakların inhibe olduğu ve hücre sayısının arttığı düşünülebilir. 
Anahtar Kelimeler: Hücre proliferasyonu, MK-801, NMDA reseptörü, vasküler düz kas hücresi 
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The Effect of NMDA Receptor Antagonis, MK-801, on Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation 
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OBJECTIVE: N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are known to play a role in developmental plasticity, apoptosis and memory-related 
processes. The recent studies, it has been reported that NMDA receptors are not only effective central nervous system, but also vascular 
smooth muscle cells. In our study, the vascular effect of NMDA receptor antagonists MK-801 on the proliferation of smooth muscle cells was 
investigated.  
METHOD: Third generation vascular smooth muscle cells that isolated from rat thoracic aorta primarily incubated at 37 ° C were used. Cells 
were plated on each well of a 12 well cell culture plate it was made to be equal number of cells and homogeneous. For three days, the cells 
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were allowed to propagate to the surface. The experimental group were formed by applying MK-801 to 6 well of 12 well cell culture plate and 
the control group was formed by adding normal cell medium to another 6 wells. Glutamate is not added to the cell medium. At the end of 
seventy-two hours incubation period, each of the wells trypsinization procedure was performed after the removal of the medium within the 
culture vessel. The cells obtained after procedure were counted on Thoma counting chamber. The number of cells per milliliter was 
determined manually. Any application were not made to the cells in order to stimulate the proliferation of smooth muscle cells during 
operation.  
RESULTS: MK-801 application significantly increased the number of vascular smooth muscle cells compared to controls (p<0,05). 
CONCLUSION: Our study showed that MK-801 caused an increase in vascular smooth muscle cell number. It could be argued that proliferation 
occurs by blocking the NMDA receptor on vascular smooth muscle cells. The excitatory neurotransmitter glutamate has been shown to cause 
calcium entry into cell via NMDA receptors and activate the apoptosis pathway. Consequently, it is considered that inhibition of the apoptotic 
pathway by blocking the NMDA receptors and increase in cell number. 
Key words: Cell proliferation, MK-801, NMDA receptor, vascular smooth muscle cells 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada, sodyum florür (NaF) ile kronik florozis oluşturulmuş sıçanlarda oluşabilecek aritmilerde resveratrolün tedavi edici 
etkisi araştırıldı.   
YÖNTEMLER: Her grupta 200-300 gram ağırlığında 4 dişi, 4 erkek sıçan kullanıldı. 1. grup kontrol grubu olarak ayrıldı. 2. grup 50 mg/lt/gün 
resveratrol verilen grup, 3. grup 10 mg/lt/gün NaF verilen grup, 4.grup 10 mg/lt/gün NaF + 50 mg/lt/gün resveratrol verilen grup olarak 
belirlendi. 12 hafta boyunca yapılan çalışmada resveratrol ve NaF sıçan içme sularına karıştırılarak verildi. Çalışmanın sonunda ratlar anesteziye 
alındı. EKG’lerin çekimi için sağ lateral pozisyonda masaya yatırıldı. Dirsek ve diz ekleminin üst kısımlarındaki kıllar temizlendi ve elektrod jeli 
sürüldü. Daha sonra timsah ağızlı elektrodlar ön bacaklarda dirsek ekleminin üzerine, arka bacaklarda diz ekleminin üzerine yerleştirildi. EKG 
cihazı 1 mV=10 mm ve yazdırma hızı 50 mm/sn olacak şekilde ayarlandı. P(sn), P(mV), PR(sn), QRS(sn), T(sn), QT (sn) değerlerine ve kalp atım 
sayılırına bakıldı.  
BULGULAR: NaF grubundaki QRS ve QT değerlerindeki kısalma diğer gruplara göre anlamlı bulunmuştur. Sadece NaF uygulanan grupta kalp 
atım sayısı (348,37) artarken, NaF+Resveratrol uygulanan grupta kalp atım hızında (259,5) bir artış görülmemiştir. Resveratrol uygulanan 
gruplardaki P(sn), P(mV), PR(sn), QRS(sn), T(sn), QT (sn) değerleri ve kalp atım sayıları kontrol grubundaki değerlere göre paralellik göstermiştir. 
SONUÇ: Sodyum florür (NaF) uygulamasından dolayı sıçanlarda oluşan kalp atım hızındaki artış üzerinde resveratrolun tedavi edici etkisi olduğu 
gözlenmiştir. Resveratrolün EKG değerleri üzerindeki etkisi farklı doz ve sürelerde yapılacak yeni çalışmalar ile daha iyi anlaşılacağı 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: EKG, Florozis, Resveratrol 
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AIM: In this study,the curative effect of resveratrol on the possible changes of arrhythmias of the rats which were acquired cronic flourozis by 
sodium flouride were researched.   
METHODS: Each group consisted of 4 female and 4 male rats with 200-300 gr. live weight. First group was selected as control group. Second 
group was treated with 50 mg/lt/day resveratrol. Third group was treated only with 10 mg/lt/day NaF finally, fourth group was chosen as the 
group to be treated with both 10 mg/lt/day NaF and 50 mg/lt/day resveratrol. During the 12 week study, resveratrol was fed to rats via their 
drinking water. At the end of the study, rats were anesthesized and were laid to table in right lateral position for ECG procedure. They were 
shaved above elbow and knee articulations and electrode gel was applied to shaved areas. Serrated-mouth electrode clips were placed above 
elbows on forelegs and above knees on hindlegs. ECG device settings were arranged as 1 mV= 10 mm with 50 mm/sc print speed. It was looked 
for the P(sec), P(mV), PR(sec), QRS(sec), T(sec), QT(sec) and the number of heart rate   
RESULTS: The shortening on QRS and QT waves on NaF treated group compared to other groups was found to be relevant. The pulse rate of 
the group treated only with NaF increased, while no change was detected in the pulse rate of the group treated with NaF + Resveratrol. The 
values of P(sec), P(mV), PR(sec), QRS(sec), T(sc), QT(sec) and heart beat number in groups treated with resveratrol stayed parallel to those in 
control group.   
CONCLUSION: Resveratrol is found to have curative effects on the raise of pulse rate of rats induced by Sodium Fluoride (NaF) application. For 
future studies, inspection on effects of different doses of resveratrol on rats’ ECG values is advised. It is considered that the effect of 
resveratrol on ECG values will be much more comprehensible by sthe studies that are carried on with different dosages and times. 
Key words: ECG, Fluorozis, Resveratrol 
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AMAÇ: İnsanda ve hayvan modellerinde hipotiroidizm düşük kalp hızı (bradikardi) ve kardiyak debi ile birliktedir. Sino-atriyal ritmin 
otomatisitesi yüzey membran kanallarının zamana bağlı ritmi (membran clock) ve sarkoplazmik retikulumdan osilatör kalsiyum salınımı (Ca2+ 
clock) arasındaki sinerjistik interaksiyonla başlayan spontan diyastolik depolarizasyona bağlıdır. Ca2+ clock mekanizması ryanodin reseptörü 
(RyR2), Na+-Ca2+ değiştiricisi (NCX1) ve sarkoplasmik retikulum Ca2+-ATPazı içermektedir (SERCA2a). Hipotezimiz hipotiroidizmdeki 
bradikardinin, sinüs nodun (SN) önderodak (pacemaker) aktivitesinin yeniden modellenmesiyle ilişkili olduğudur. Bu çalışmanın amacı anahtar 
membran salınım bileşenlerine ilişkin transkriptlerin mRNA düzeylerine bakarak hipotiroidili SN’i tanımlamak ve bradikardinin altında yatan 
mekanizmayı aydınlatmaktır. 
YÖNTEM: Hipotiroidizm modeli Sprague Dawley sıçanlarda (erkek, 260-330 gr., n=8) 6-n-propyl-2-thio-uracil’ in (PTU, 10 
mg/kg/intraperitoneal/gün) 15 gün süresince uygulanması ile oluşturuldu. Kontrol grubuna (n=8) taşıyıcı uygulandı. EKG kayıtları anestezi 
(ketamin, 100 mg/kg, klorpromazin, 0.075mg/kg) altında alındı. SN, atrial ve ventriküler biyopsiler alındı. Funny kanalları (HCN1 ve HCN4), T-tipi 
Ca2+ kanalı (CaV3.1) RyR2, NCX1, SERCA2a ve fosfolamban mRNA düzeyleri qPCR ile ölçüldü.  
SONUÇLAR: 15 gün süreyle uygulanan PTU ile oluşturulan hipotiroidizm modelinde vücut ağırlığında %6 artış ve kalp hızında %42 azalma 
saptanırken (p<0.05) kontrol grubunda değişiklik gözlenmedi. Hipotiroidide SN de anahtar membran salınım bileşenlerine ilişkin transkriptlerin 
mRNA düzeyleri: funny kanalları ve T-tipi Ca2+ kanalları değişmeden kalmıştır. Hipotiroidizm RyR2 ve NCX1 düzeylerini etkilememiş ancak 
SERCA2a mRNA seviyesini %37 oranında azaltmıştır (P<0.05). Hipotiroidili SN de SERCA2a mRNA düzeyi ile fosfolamban arasında negatif bir 
korelasyon vardır ve fosfolamban mRNA düzeyinde %289 oranında artış olmuştur (P<0.05).  
TARTIŞMA: PTU sağlıklı sıçanlarda ciddi bradikardi ile seyreden hipotiroidizme neden oldu. Hipotiroidili SN de SERCA2a mRNA seviyesindeki 
azalmanın fosfolamban mRNA düzeyinde artışla ile birlikteliği Ca2+ clock bileşenlerinde azalmaya ve bradikardiye neden olabilir. 
Anahtar Kelimeler: hipotiroidizm, SERCA2a, fosfolamban, sinüs nod 
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AIM: Hypothyroidism in man and animal models manifests in a low heart rate (bradycardia) and cardiac output. Automaticity in the SN is due 
to the spontaneous diastolic depolarization initiated by the synergistic interaction between two clock mechanisms: the ‘membrane-clock’ and 
the intracellular ‘Ca2+-clock’. The Ca2+-clock involves the ryanodine receptor (RyR2), Na+-Ca2+ exchanger (NCX1) and sarcoplasmic reticulum 
Ca2+-ATPase (SERCA2a). We hypothesise that the bradycardia is due to remodelling of the pacemaker, the sinus node (SN). The aim of this 
study was to characterise the hypothyroid SN and identify the mechanism(s) underlying the bradycardia.  
METHODS: Hypothyroidism was induced in Sprague Dawley rats (male, 260-330 g, n=8) with 6-n-propyl-2-thio-uracil (PTU, 10 mg/ kg / 
intraperitoneally/ day for 15 days). The control cohort (n=8) received vehicle treatment. ECGs were recorded in vivo, in anesthetized 
(ketamine, 100 mg/kg) animals. SN, atrial and ventricular biopsies were collected. Funny channels (HCN1 and HCN4), T-type Ca2+ channel 
(CaV3.1), RyR2, NCX1, SERCA2a and phospholamban mRNA abundance was measured using qPCR.  
RESULTS: PTU administration for 15 days induced hypothyroidism and this was associated with a 6% increase in body weight and a 42% 
reduction in heart rate (both P<0.05). No changes were observed in the control cohort. In the hypothyroid SN, mRNA expression levels of 
transcripts corresponding to key membrane-clock components: funny current and T-type Ca2+ channel remained unaltered. Hypothyroidism 
did not affect RyR2 and NCX1 levels; however, SERCA2a mRNA levels were reduced by 37% (P<0.05). SERCA2a mRA levels were negatively 
regulated by phospholamban and this transcript was upregulated by 289% in the hypothyroid SN (P<0.05).  
CONCLUSIONS: PTU causes hypothyroidism with severe bradycardia in healthy rats. In the hypothyroid SN, SERCA2a downregulation coupled 
with phospholamban upregulation would compromise the Ca2+-clock component, causing bradycardia. 
Key words: hypothyroidism, SARCA2a, phospholamban, sinus node 
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GİRİŞ-AMAÇ: İskemi reperfüzyon (İR) hasarı vasküler cerrahide sıkça karşılaşılan önemli bir sorundur. Diyabet hastalarında kan ve plazma 
viskozitesi, eritrosit agregasyonunda artma ve eritrosit deformabilitesinde azalma olduğu bildirilmiştir. Pikrosid-2; antioksidan, nöroprotektif, 
antiinflamatuar etkinliği olduğu yeni çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu sebeple alt ekstremite İR yapılan diyabetik ratlarda Pikrosid-2 ‘nin 
eritrosit deformablitesi ve lipid peroksidasyonu üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.   
YÖNTEMLER: Diyabet kontrol (grup DK), diyabet- Pikrosid-2 (grup DP), diyabet İR (grup İR) ve diyabet İR- Pikrosid-2 (grup İR-P). 6 rat kontrol 
grubu (grup K) olarak değerlendirildi. 72. saat kan şekeri 250 mg.dl-1 ve üzerinde saptananlar diyabetik olarak kabul edildi. Bir ayın sonunda 45 
dk iskemi sonrası 90 dk reperfüzyon uygulanan ratlardan kan alınarak ötenazi uygulandı. Deformabilite ölçümleri fosfatla tamponlanmış serum 
fizyolojik içerisindeki eritrosit süspansiyonlarında yapıldı. MDA ve NO düzeyleri değerlendirildi.   
BULGULAR: Diyabet oluşturulması kontrol grubuna göre rölatif rezistansı arttırdığı bulundu(p<0.0001). İR oluşturulmasının diğer gruplara göre 
eritrosit deformabilitesini etkilediği tespit edildi (p<0,0001,p=0,009,p=0,013,p=0,009). İR oluşturulan diyabetli sıçanlara Pikrosid-2 
uygulanmasının eritrosit deformabilitesini düzelttiği tespit edildi(p=0,009).  
SONUÇ: Çalışmada ulaştığımız bulgular, başka çalışmalarla desteklendiğinde Pikrosid-2’nin İR hasarındaki protektif etkilerinin ayrıntılı olarak 
gösterileceği ve kullanım endikasyonlarının genişleyeceği kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitüs, Pikrosid-2, MDA, eritrosit deformabilitesi, İskemi reperfüzyon 
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AIM: Ischemia-reperfusion (IR) injury is a notorious phenomenon following vascular interventions. Antioxidant, neuroprotective and anti-
inflamatory effects of picroside-2 have been established by recent studies. We decided to investigate the effects of picroside-2 on erythrocyte 
deformability and lipid peroxidation in streptozotocin-induced diabetic rats subjected to left anterior descending (LAD) artery ischemia 
reperfusion. 
METHODS: There groups were diabetes control (DC-group), diabetes-picroside-2 (DP-group), diabetes IR (IR-group) and diabetes-IR-picroside-2 
(IR-P-group). Rats were kept alive for month. Then all rats were sacrified after a period of 45 minutes ischemia followed by 90 minutes of 
reperfusion and blood samples were collected simultaneously. Deformability measurements were conducted in erythrocytes that were kept in 
serum physiologic solutions buffered with phosphate. MAD and NO levels were also measured.  
RESULTS: The induction of diabetes was found to increase the relative resistance compared to the control group (p<0,0001). IR was found to 
influence the erythrocyte deformability compared to the other groups (p<0,0001,p=0,009,p=0,013,p=0,009) Picroside-2 implementation to the 
IR generated diabetic rats was found to have therapeutic effect on erythrocyte deformability (p=0,009).  
CONCLUSION: Our findings suggest that further studies can be conducted to display the beneficial effects of picrosid-2 against IR injury and 
extend its indications. 
Key words: Diabetes mellitus, Picrosid-2, MDA, erythrocyte deformability, Ischemia reperfusion 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, farklı ilaçlar kullanılarak anestezi edilmiş yetişkin BALB-C farelerde hem yüzey elektrokardiyografisi (sEKG) 
kayıtlarını hem de kalp hızı değişkenliğini (HRV) analiz etmektir.  
MATERYAL VE YÖNTEM: Intraperitonal olarak verilen anestetik/ilaçlara uygun olarak üç grup oluşturulmuştur: Ortalama 26,2±2,1g (BW) olan 
fareler Na-Pentobarbital (75 mg/kg BW, n=7), veya Na-Pentobarbital+Fentanil (75 mg/kg BW + 0,04 mg/kg BW, n=7), veya Ketamin+Ksilazin 
(100 mg/kg BW + 8 mg/kg BW, n=7) ile anestezi edilmiştir. Vücut ısıtma tablası kullanılarak farelerin rektal sıcaklıkları 36,0 °C civarında 
tutulmuştur; sEKG kayıtları DII ile gerçekleştirilmiştir (PowerLab-Avustralya). HRV analizleri frekans tabanlı analiz yöntemleri ile 
gerçekleştirilmiştir; bant genişlikleri: Çok Düşük Frekans (VLF): 0-0,15 Hz, Düşük Frekans (LF): 0,15-1,5 Hz, Yüksek Frekans (HF): 1,5-5 Hz.  
SONUÇLAR: Na-Pentobarbital grubundaki (I) EKG değerleri: PR intervali: 28,6±2,4 ms, RR intervali: 158,1±2,0 ms (KH: 379,5±4,8 bpm), QRS 
süresi: 7,7±1,2 ms, QT: 12,3±2,8 ms, QTC: 31,2±7,8 ms. Na-Pentobarbital+Fentanil grubundaki (II) EKG sonuçları grup (I)’deki değerlere oldukça 
yakındır, yalnızca PR intervalinde çok az bir artış görülmüştür (p<0.05). Kalp atım hızı Ketamin+Ksilazin grubunda (III) dramatik olarak 
213,5±25,1 bpm’e düştüğü gözlemlenmiştir (p<0,01). Ketamin+Ksilazin kombinasyonu sırasıyla QT ve QTc’yi 20,7±2,0 ms (p<0,05), ve 39,2±3,3 
ms (p<0,02)’ye uzatmıştır.   
Na-Penthobarbital ve Na-pentobarbital+Fentanil gruplarının HRV analiz sonuçları arasında hiçbir fark gözlemlenmemiştir. Ancak, 
Ketamin+Ksilazin (III), Na-Pentobarbital (I) grubuna kıyasla HRV’yi belirgin bir şekilde değiştirmiştir: hem VLF bandı hem de HF bandı bileşenleri 
azalırken (sırasıyla, p<0,01 ve p<0,05), LF bandı bileşeni artmıştır (p<0,01).   
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada, farelerde anestezi prosedürlerinin elektrokardiyolojik etkilerinin değerlendirilmesi için HRV analizlerinin 
hassas bir yöntem olabileceğini gösterilmiştir. Kalbi kontrol eden otonoik sinir sistemi farklı açılardan, burada kullanılan anestezikler tarafından 
modüle edilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Anestezik İlaçlar, Fare, HRV, sEKG 
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Measurements of Surface ECG Parameters and Heart Rate Variability in Anesthetized Spontaneously Breathing Mice 
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Department of Physiology, Celal Bayar University, Manisa, Turkey  
 
INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate surface electrocardiography records (sECG) in differently anesthetized adult BALB-C 
mice weighting 26,2 ±2,1g (BW).   
METHOD: Three groups were constructed according to anesthetics/drugs applied: Mice were anesthetized with intraperitoneal (i.p.) Na-
Pentobarbital (75 mg/kg BW, n=7), or with Na-Pentobarbital+Fentanyl (75 mg/kg BW, i.p. + 0,04 mg/kg BW i. p, n=7), or with 
Ketamine+Xylazine (100 mg/kg BW + 8 mg/kg BW, n=7). The rectal temperatures were kept around 36,0 °C using a heating pad; sECG 
recordings were performed using needle electrodes as DII (PowerLab-Australia), with the sampling rate of 4 kHz; highpass and lowpass filter 
setting were 0,3 Hz and 1 kHz, respectively.   
For electrocardiographic examination, we have measured not only surface ECG parameters but also the heart rate variability (HRV). HRV 
analysis were presented using frequency domain analysis; the band widths were assessed as Very Low Frequency (VLF): 0-0,15 Hz, Low 
Frequency (LF): 0.15-1.5Hz, High Frequency (HF): 1,5-5Hz.  
RESULTS: The ECG values in Na-Pentobarbital group (I) were found as: PR interval: 28,6±2,4 ms, RR interval: 158,1 ±2,0 ms (HR:379,5 ±4,8 
bpm), QRS duration: 7,7±1,2 ms QT:12,3± 2,8 ms QTC: 31,2 ± 7,8ms  
ECG values in Na-Penthobarbital+Fentanyl group (II) were found being much closed to those of group (I), only the PR interval is slightly 
increased (p<0.05).The heart rate was drastically decreased in Ketamine-Xylazine group (III) to 213, 5 ± 25,1 bpm (p<0,01). Ketamine-Xylazine 
combination prolonged the both QT and QTc to 20,7± 2,0 ms (p<0,05), and to 39,2 ± 3,3 ms (p<0,02), respectively.  
The results of HRV analysis of Na-Penthobarbital and Na-pentobarbital+Fentanyl groups showed no difference. But, Ketamine-Xylazine (III) has 
remarkablely changed HRV, compared to Na-Pentobarbital (I): the component of LF band is increased (p<0,01) whereas both VLF and HF 
components are decreased (p<0,01 and p<0,05, respectively).   
CONCLUSION: Our study showed that HRV analysis may be a sensitive method to evaluate electrocardiological effects of anesthesia procedures 
for mice. Autonomic nervous system controlling the heart may be differently modulated by anesthetics used here. 
Key words: Anesthetic Drugs, Mice, HRV, sEKG 
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GİRİŞ-AMAÇ: Çalışmamızda, sigara kullanan ve dumanına maruz kalan genç erişkinlerde kardiyak otonomik fonksiyon belirteçleri olan Kalp Hızı 
Değişkenliği (KHD) ve Kalp Hızı Türbülansı (KHT) değişikliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: 18-24 yaş arası, aktif sigara içen (grup-1) ve günde en az 2 saat sigara dumanına maruz kalanlar (grup-2) çalışmaya katıldı. Aynı 
özellikte sigara içmeyen ve dumanına maruz kalmayan kişilerden kontrol grubu (grup-3) oluşturuldu. Deneklere bilgilendirilmiş onam formu 
imzalatıldı. Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ile deneklerin bağımlılık durumları değerlendirildi. Kardiyoloji polikliniğinde, kardiyoloji asistanı 
ya da uzmanı tarafından kardiyolojik muayenesi yapılan deneklerin EKG ve EKO’su çekilip, 24 saatlik ritm holter takılarak kardiyak otonom 
fonksiyonları değerlendirildi.  
BULGULAR: Holter kayıtlarında; ortalama kalp hızları açısından grup-1 ve grup-2 arasında fark saptanamazken, grup-3’de diğerlerine göre 
anlamlı düşük bulunmuştur (p<0.001). Yine total ventriküler ek vuru (VES) sayısı açısından grup-1 ve grup-2’de fark saptanmamışken grup 3’de 
ise diğerlerinden anlamlı şekilde daha düşük saptanmıştır (p<0.001). Grupların holter analizleri sonucu hesaplanan Total Onset (TO) ve 
Turbulance Slope (TS) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.01). KHT analizinde; patolojik değer olarak kabul edilen TO 
değerinin“>0%” olması durumu Grup-1’de 24 olguda mevcutken, Grup-2’de 10 olguda ve Grup-3’de ise sadece 2 olguda gözlendi (p<0.05). 
Benzer şekilde patolojik değer olarak kabul edilen TS değerinin “<2,5 ms/RRI” olması durumu Grup-1’de 21 olguda mevcutken, Grup-2’de 8 
olguda ve Grup-3’de ise sadece 1 olguda gözlendi (p<0.05).  
SONUÇ: Sigara kullananlarda olduğu gibi sigara dumanına maruz kalan bireylerde de KHD ve KHT değerlerinin kardiyovasküler risk 
oluşturabilecek düzeyde olduğu görülmektedir.  
Bu araştırma Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiştir (2013.08.01.637). 
Anahtar Kelimeler: Sigara İçiciliği, Pasif İçicilik, Kalp Hızı Değişkenliği, Kalp Hızı Türbülansı 
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AIM: In this study, it was aimed to evaluate changes in heart rate variability (HRV) and heart rate turbulence (HRT) that are indicators of cardiac 
autonomic functions in young adults who are either active smokers or passive smokers.  
METHODS: 18-24yo patients were selected and allocated into three groups as active smokers (group-1), passive smokers (group-2) and non-
smokers (group-3). Dependence of patients was evaluated with Fagerstrom Test. Subjects were performed cardiological examination and 
record ECG, EKO and then values of HRT and HRV of subjects were evaluated after taking record of rhythm holter for 24h.  
RESULTS: According to holter recordings of mean heart rate; no differences were found between group-1 and group-2, nevertheless, group-3 
were found lower than from other groups(p<0.001). No difference was found between group-1-2 in terms of total ventricular additional beat, 
nevertheless, in group-3 this value was found significantly lower from other 2 groups(p<0.001). Statistically significant difference was found in 
Total Onset(TO) and Turbulance Slope(TS) value that were calculated from analysis of 24h holter recordings of groups (p<0.01). In HRT analysis; 
there were 21 cases in group-1, 10 cases in group-2 and 2 cases in group-3 which have TO value (p<0.05). Similarly, significant TS values 
observed in three groups were as follows: 21 cases in group-1, 8 cases in group-2, 1 case in group-3 (p<0.05).  
CONCLUSIONS: It has been shown that value of HRV and HRT in cigarette smokers and in passive smokers, are high enough that can cause 
cardiovascular risk.  
This research was supported by the Abant Izzet Baysal University Scientific Research Committee (2013.08.01.637). 
Key words: Cigarette smoking, Passive smoking, Heart Rate Variability, Heart Rate Turbulence 
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GİRİŞ: Karbonmonoksit (CO), endotelden ve düz kastan salınarak, vasküler tonusun düzenlenmesinden sorumlu önemli bir mediyatör olarak 
kabul edilmektedir ve böbrekte de vasküler tonusa katkısı olduğu gösterilmiştir. Yaşa bağlı olarak endotelden salınan mediyatörlerin 
salınımlarının veya biyoyararlanımlarının azaldığı da bilindiğinden bu çalışmadaki amacımız yaşlı ratların böbrek damar tonusuna karbon 
monoksidin katkısını ortaya koyabilmektir.   
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda 6-8 aylık kontrol ve 24 aylık yaşlı Wistar sıçanlar kullanıldı. Sıçanlardan izole edilen renal arter, renal arterin 1.,2. 
ve 3. dallarına ait damar segmentleri telli miyograf düzeneğinde çalışıldı. İzole edilen damar halkalarının fenilefrin (Phe) kasılma yanıtları 
hemoksijenaz (HO) inhibitörü chromium mesoporphyrin (CrMP) inkübasyonu öncesi ve sonrasında kaydedilerek endojen olarak üretilen CO’in 
vasküler tonusa katkısı değerlendirildi. CO donörü (CORM;carbon-monoxide-releasing-molecule) kullanılarak ekzojen gevşeme yanıtları 
değerlendirildi. CO’in etki mekanizması siklik guanozin mono fosfat (cGMP) inhibitörü 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinox-alin-1-one (ODQ) ve 
potasyum kanalı inhibitörü tetraetilamonyum (TEA) varlığında alınan CORM yantılarıyla incelendi. Ayrıca izole edilen damarlardan HO-2 protein 
ekspresyonu Western-blot analiziyle saptandı. Doz-yanıt eğrileri tekrarlayan ölçümler için varyans analizi, Emax değerleri t testi ile 
değerlendirildi.   
SONUÇLAR: Yaşlı hayvanların böbrek damarlarında, fenilefrine verilen kasılma yanıtlarında kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı bir fark 
saptanamadı. Yaşlı hayvanlarda CORM’a verilen gevşeme yanıtları renal arterde ve renal arterin 1., 2. ve 3. dallarında kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında anlamlı olarak azaldı (p˂0,01) ve bu gevşeme yanıtları TEA ile baskılandığı tespit edilmiştir (p˂0,01). HO-2 ekspreyonunda da 
yaşlı hayvanlarda azalma tespit edildi.   
TARTIŞMA: Çalışmamızın sonuçları, yaşla birlikte böbrek damarlarının karbon monoksit gevşeme yanıtlarının ve CO üretiminin azaldığını 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: karbon monoksit, hemoksijenaz, vasküler tonus, böbrek 
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INTRODUCTION: Carbon monoxide (CO) is considered as an important mediator released from endothelium and smooth muscles and is 
responsible for regulating vascular tonus. Depending on age, the production of many endogenous mediators and their bioavailability are 
reduced. Because of these reasons, our aim is to evaluate the contribution of CO to renal vascular tonus in aged rats.  
MATERIALS-METHODS: Young (6 to 8 months) and aged (24 months) Wistar Albino rats, were used in our study. Isolated renal arteries 
segments were mounted on wire myrograph. CO response of renal vascular bed were studied endogenously and exogenously. All vessel 
segments were treated with HO inhibitor in order to assess the endogenous CO contribution to vascular tonus and were contracted with 
phenylephrine (PHE) before and after the HO inhibitor (CrMP) treatment. The CO releasing molecules, tricarbonyldichlororuthenium (II) dimer 
(CORM) vasodilatory response, with the effect mechanism of CO was examined in the presence of cGMP inhibitor,1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a] 
quinox-aline-1-one (ODQ), and non-specific potassium channel inhibitor tetraethylammonium (TEA), following CO exogenous vasodilatory 
response to CORM. Additionally, HO-2 protein expression was studied with western blot analysis in isolated vessel segments.. Paired t test, 
variance analysis of repeated measurements and Tukey test as post-hoc were used.   
RESULTS: There was no contraction effect on Phe in the presence of CrMP in aged rats. CORM dose dependent vasodilatory response 
decreased in renal artery, 1st branch and 3rd branch of renal artery (p˂0,01) and only TEA supressed this vasodilatory response in aged rats 
(p˂0,01). HO-2 expression decreased in aged rats.   
CONCLUSIONS: The results of this study show that diminished CO production and vasodilatory effect in vessel of aged animals. 
Key words: carbon monoxide, heme oxygenase, vascular tonus, kidney 
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GİRİŞ: Egzersizin KATP kanallarının sayısını artırdığı ve kalp üzerine koruyucu etki gösterdiği bildirilmiştir. Bu çalışmada normal ve proteinden 
zengin besin ile beslenen sıçanlarda, egzersizin, besin kısıtlamasının ve her ikisinin kombinasyonunun KATP kanal sayısı üzerine etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Bu çalışmada erkek ve dişi olmak üzere 15 aylık 64 adet sıçan immunohistokimyasal boyama, 141 adet sıçan iskemi reperfüzyon (İ/R) 
aritmilerini değerlendirmek için kullanıldı. Hayvanlar normal protein ve proteinden zengin besin olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. Her iki ana 
grup kontrol, egzersiz, besin kısıtlaması ve besin kısıtlaması+egzersiz olmak üzere 4 alt gruba ayrıldı. Yüzme egzersizi 40 dk/gün olarak haftada 5 
gün olacak şekilde 6 hafta yapıldı. Besin kısıtlaması hayvanlara normal olarak verilen yem %50 oranında azaltılarak yapıldı. Sol koroner arter 6 
dk bağlanarak iskemi, bağ gevşetilerek 15 dk reperfüzyon oluşturuldu. İskemi ve reperfüzyon süresince kayıt edilen EKG'den aritmi skorları 
hesaplandı ve gruplar arası farklılıklar tek yönlü varyans analizi ile hesaplandı. İ/R yapılmayan 64 sıçanda immünblotting yöntemi ile KATP kanal 
yoğunluğunu belirlemek amacıyla SUR2A tespit edildi. SUR2A yoğunlukları ışık mikroskobu altında incelenerek farklılıklar belirlendi.  
BULGULAR: Kontrol grupları arasında KATP kanal sayıları bakımından bir farklılık gözlenmedi. Standart yem ile beslenen erkek ve dişi gruptaki 
hayvanların egzersiz ve besin kısıtlaması + egzersiz yapılan guruplarında SUR2A yoğunluğu kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Bu 
gruplarda iskemi süresince oluşan aritmilerde daha düşük oranda gözlendi (P<0.05).   
TARTIŞMA: Egzersiz tek başına ve besin kısıtlaması ile birlikte KATP kanal sayısını artırdığı bu çalışmada gösterilmiştir. Aritmilerin bu gruplarda 
kontrollerine göre daha az olması, KATP kanal sayısındaki artışın kalpte koruyuculuğu artırdığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: ATP bağımlı potasyum kanalları, Aritmiler, Besin kısıtlaması, Egzersiz, Proteinden zengin beslenme 
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INTRODUCTION: Exercise is cardioprotective against arrhythmia by increasing the expression of KATP channels was shown previously. In this 
study the effect of exercise, food restriction and combination of both on the number of myocardial KATP channels in rats fed with standart and 
protein rich food were aimed to investigate.  
METHODS: In this study, 64 male and female Sprague Dawley rats in 15 months old were used for immunohistochemical staining and 141 rats 
were used for evaluating the arrhythmias followed by ischemia and reperfusion (I/R). Animals were divided into two main groups, standard and 
protein rich foods. Both main groups were divided into four subgroups, these are control, exercise, food restriction and exercise + food 
restriction groups. Forty min/days swimming exercise were applied in 5 days/week during 6 weeks. Food restriction was performed by 
reducing 50% of daily food. Ischemia was produced by the ligation of left coronary artery for 6 minutes and reperfusion by the releasing of this 
artery for 15 minutes. The arrhythmia scores were determined from ECG during I/R and differences between groups determined by One-way 
ANOVA. SUR2A was determined by immunoblotting method for analyzing of number of KATP channels in myocardial tissue sampled from 64 
rats that no I/R were performed. Density of SUR2A was determined by light microscopy.  
RESULTS: The density of KATP chanels were not different between control group. Exercise and exercise+food restriction increased density of 
KATP channels in male and female groups in rats fed with standard food in respect to their control group. Arrhythmia score in ischemia was 
also significantly lower in this group than the control (P<0.05).  
CONCLUSIONS: It is shown in this study, exercise alone and in combination with food restriction increases the density of KATP chanels. 
Arrhythmias was also less than the controls in this groups. This result support the suggestion that cardioprotection against arrhythmia 
increases with the increasing the number of KATP chanels in myocardial cell. 
Key words: ATP dependent potassium channels, Arrhythmias, Exercise, Food restriction, Protein rich feeding 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kalp dokusunda iskemi-reperfüzyon (İ/R) hasarının neden olduğu en önemli hücre ölüm sebeplerinden biri hücre içi artan H+ 
iyonudur. Karnozin (KAR) beta-alanin ve L-histidinden oluşan bir dipeptitdir. Hem antioksidan özelliği hem de hücre içi iyi bir H+ tamponlayıcı 
olması nedeni ile İ/R hasarını azaltmaktadır. Çalışmanın amacı, kalp hücrelerinde İ/R hasarına karşı KAR’ın etkisini göstermektir.  
YÖNTEMLER: Çalışma, izole sıçan kalp dokusunda global İ/R (iskemi süresi 30 dk ve reperfüzyon süresi 60 dk’dır) geliştirilen kontrol (KONT, n=6) 
ve iki hafta süreyle karnozin verildikten sonra (i.p. 200mg/kg) İ/R geliştirilen (KAR, n=6), olmak üzere iki grupta yapılmıştır. Kalp dokuları 
anestezi altında izole edilerek Langendorff perfüzyon sistemi kullanılarak perfüze edilmiştir. Sol ventrikül sistolik basınç (SVSB) ve sol ventrikül 
diyastol sonu basınç (SVDSB) ventrikül içerisine yerleştirilen balon yardımı ile ölçülmüştür. Sol ventrikül basınç gelişimi (SVBG) ve maksimum - 
minimum basınç değişim hızı (±dP/dt) yukarıdaki parametrelerden hesaplanarak elde edilmiştir. Aynı kalplerde nekrotik alan belirlenmiştir. EKG 
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ve biyokimyasal değerlendirmeler için 2 yeni grup (KONT, KAR) oluşturuldu (n=9). EKG kaydı alınan kalpler homojenize edilerek malondialdehit 
(MDA), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (KAT) ve mitokondriyal ATP miktarı ölçülmüştür.  
BULGULAR: Karnozin, reperfüzyon esnasında SVDSB değerinin artışını (p<0.03) ve EKG’de reperfüzyon süresince görülen patolojik değişiklikleri 
engellemiştir. KAR grubunda, MDA değeri istatistiksel olarak azalmış, SOD ve KAT aktivitesi artmıştır (p<0.001). Karnozin mitokondriyal ATP 
üretiminde önemli bir artışa (p<0.001) neden olmuştur. Kalpde nekrotik alan gelişimini tamamen engellemiştir.   
SONUÇ: Karnozin lipit peroksidasyonu önlemiş, antioksidan savunmayı güçlendirmiş ve mitokondriyal yapıyı İ/R hasarından korumuştur. 
Anahtar Kelimeler: ATP, İskemi/Reperfüzyon, Karnozin, Mitokondri 
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AIM: Increased intracellular H+ ion concentration is one of the most important causes of cellular death induced by ischemia reperfusion (I/R) 
injury in the heart. Carnosine (CAR) is a dipeptide consisting from beta alanine- L-histidine. It decreases the I/R injury because it’s a good 
antioxidant and intracellular H+ buffer. The aim of this study is to demonstrate the effect of the CAR during I/R injury on cardiac cells.  
METHODS: The study consisted of a control group with global I/R (ischemia time is 30 min and reperfusion time is 60 min.) in cardiac tissue 
(CONT) and a second group with I/R after two weeks of carnosine treatment (200 mg/kg i.p.) (CAR). The heart tissues were isolated under 
anesthesia and then they were perfused using Langerdorff perfusion system. Left ventricular systolic pressure (LVSP) and left ventricular end 
diastolic pressure (LVEDP) were measured by a balloon implanted into the ventricule. Left ventricular developed pressure (LVDP), and 
maximum-minimum pressure change rates (±dP/dt) were obtained by using above parameters. Necrotic area was determined in the same 
cardiac tissues.Two new groups (CONT, CAR) were made for the evaluation of ECG and biochemical parameters (n=9). ECG parameters of 
animals in each group were recorded and the hearts of these animals were homogenized and then malondialdehyde (MDA), superoxide 
dismutase (SOD), catalase (CAT) and mitochondrial ATP levels were measured.   
RESULTS: The carnosine prevented the increase of LVEDP (p<0.03) and pathologic changes during the reperfusion in ECG. MDA value was 
statistically decreased in and SOD and CAT activites were statistically increased in CAR group (p<0.001). Carnosine caused an important 
increase in the mitochondrial ATP production (p<0.001). Development of necrotic area in heart was completely prevented. 
CONCLUSIONS: Carnosine prevented lipid peroxidation and strengthened the antioxidant defense mechanism and protected mitochondrial 
structure during I/R injury. 
Keywords: ATP, Carnosine, Ischemia/Reperfusion, Mitochondria 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kalpte, iskemi-reperfüzyon (İ/R) sonrası hücre içi artan H+ ve buna bağlı Na+-H+ değiştirici (NHE1) proteinin hiperaktivasyonu 
kontraktür ve hücre ölümlerinin en önemli nedenlerindendir. Çalışmanın amacı, NHE1 inhibitörünün (kariporid, KRP) kalp hücre fonksiyonları ve 
biyokimyasına etkisini göstermek, KRP’nin kalp üzerine koruyucu etkisinin önemini ortaya koymaktır.  
YÖNTEMLER: Çalışma, izole sıçan kalp dokusunda global İ/R (iskemi süresi 30 dk ve reperfüzyon süresi 60 dk’dır) geliştirilen kontrol (KONT, n=6) 
ve reperfüzyon esnasında kariporid verilen (10µm/L, Krebs-Henseleit solusyonu içerisinde) (KRP, n=6) olmak üzere 2 grupta yapılmıştır. Kalp 
dokuları anestezi altında izole edilerek Langendorff perfüzyon sistemi kullanılarak perfüze edilmiştir. Sol ventrikül sistolik basınç (SVSB) ve sol 
ventrikül diyastol sonu basınç (SVDSB) ventrikül içerisine yerleştirilen balon yardımı ile ölçülmüştür. Sol ventrikül basınç gelişimi (SVBG) ve 
maksimum - minimum basınç değişim hızı (±dP/dt) yukarıdaki parametrelerden hesaplanarak elde edilmiştir. Aynı kalplerde nekrotik alan 
belirlenmiştir. EKG ve biyokimyasal değerlendirmeler için iki yeni grup (KONT, KAR) oluşturulmuştur (n=9). EKG kaydı alınan kalpler homojenize 
edilerek malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (KAT) ve mitokondriyal ATP miktarı ölçülmüştür.  
BULGULAR: KRP, SVDSB’daki artışı engellemedi, QTc intervalinde gelişen uzamayı azaltmadı fakat ST intervalinin artışını engelledi. MDA 
oluşumunu azalttı (p<0.003), SOD ve KAT aktivitesini artırdı(p<0.006). KRP, mitokondriyal ATP üretiminde KONT grubundan daha fazla azalma 
yaptı. Buna rağmen KRP grubunda nekrotik alan oluşumu azaldı (p<0.001).  
SONUÇ: Kariporid, lipit peroksidasyonu oluşumunu azaltma, antioksidan savunmayı artırma gibi değişimler yapmış olsa da hücre içi artan H+ 
iyonuna bağlı olarak mitokondriyal fonksiyonu bozmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Na+/H+ değiştirici 1 (NHE1), İskemi/reperfüzyon, Karnozin, Mitokondri, ATP 
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INTRODUCTION-AIM: Increased H+ and hyperactivation of Na+-H+ exchanger (NHE1) are the causes contracture and cell deaths induced by 
ischemia reperfusion (I/R) injury of the heart. The aim of this study is to investigate the effect of the NHE inhibitor (cariporide, CRP) on the 
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function and biochemistry of cardiac cells and to demonstrate the protective effect of CRP the heart in rats.  
METHODS: The study consisted of a control group with global I/R (ischemia time is 30 min and reperfusion time is 60 min.) in isolated rat 
cardiac tissue (CONT n=6) and a second group with I/R with cariporide treatment (10µm/L, in Krebs-Henseleit solution) (CRP, n=6) during 
reperfusion. The heart tissues were isolated under anesthesia and then were perfused using Langerdorff perfusion system. Left ventricular 
systolic pressure (LVSP) and left ventricular end diastolic pressure (LVEDP) were measured by a balloon implanted into the ventricule. Left 
ventricular developed pressure (LVDP), and maximum-minimum pressure change rates (±dP/dt) were obtained by using above parameters. 
Necrotic area was determined in the same cardiac tissues. two new groups (CONT, CAR) were made for the evaluation of ECG and biochemical 
parameters (n=9). ECG parameters of animals in each group were recorded and the hearts of these animals were homogenized and then 
malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and mitochondrial ATP levels were measured.   
RESULTS: CRP didn’t prevent the increase in LVEDP and decrease the development of elongation in the QTc interval but prevented the increase 
of ST interval. MDA value was decreased (p<0.003) and SOD and CAT activites were increased (p<0.006). CRP caused more decrease in the 
mitochondrial ATP production compared to CONT group. Nevertheless, formation of necrotic area was decreased in CRP group (p<0.001). 
CONCLUSIONS: Cariporide decreased lipid peroxidation and increased the antioxidant defense mechanism however mitochondrial function 
was abolished due to intracelluler increased H+ concentration. 
Key words: Na+/ H+ exchanger (NHE1), Ischemia/reperfusion, Cariporide, Mitochondria, ATP 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kan basıncı birbirlerini etkileyen sistemlerin katılımıyla kontrol edildiğinden, hipertansiyon patogenezinde çok sayıda faktör etkili 
olmaktadır: lokal kan akımı düzenleyicisi olan ve sodyum reabsorpsiyonunu modüle ettiği bilinen NO’in sentez ve/veya salıverilmesinde rol 
oynayan etkenler hipertansiyon gelişmesinde önemli katılımcı olmaktadırlar. Dolayısıyla, NOS inhibisyonu-aracılığıyla geliştirilen hipertansiyon 
iyi bir model olmuştur. L-arginin–NO yolağında nitrik-oksitsentaz (NOS) enzim inhibitörleri ile hipertansiyon gelişmesinde; uzun süreli düşük doz 
NOS inhibitörleri uygulanmasıyla su ve tuz tutulumu, daha yüksek inhibitör dozlarıyla yapılan NOS inhibisyonunda ise vasküler direncin artışı ön 
plana çıkmaktadır. Esansiyel hipertansiyon gelişiminde ve ilerlemesinde endojen natriüretik ve vazodilatatör sistemlerin yetmezlikleri ön plana 
çıkmaktadır. Oksidatif stresin de hipertansiyon gelişimine katılımcı olduğu düşünülmektedir. Oksidatif stress, oksidan ajanların fazla üretilmesi 
ve/veya antioksidan ajanların yetersizliği sonucunda oksidan/antioksidan dengenin bozulması sonucu gelişmektedir. Resveratrolun güçlü 
antioksidan özelliği bulunmaktadır. Bu çalışmada, L-NNA uygulaması ile hipertansiyon geliştirilen sıçanlarda, resveratrolun antioksidan özelliği 
ile kan basıncı artışı ve su-tuz dengesi üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Bu çalışmada Sprague-Dawley erkek sıçanlar (200-250g) 5 gruba ayrıldı. Kontrol-grubu (K); Su ve %0,8 tuz içeren standart yem 
verildi. LNNA-grubu: Sıçanlara 10gün boyunca L-NNA 15mg/100ml dozda (içme suyunda) verildi. Resveratrol çözücü (RSV-ÇK)-grubu: Sıçanlara 
10gün boyunca RSV çözücüsü (%20 etanol) 1ml (i.p.) verildi. RSV: Sıçanlara 10 gün boyunca RSV 50mg/kg (i.p.) verildi. LNNA+RSV: Sıçanlara 10 
gün boyunca L-NNA 15mg/100ml dozda (içme suyunda) + RSV 50mg/kg (i.p.) verildi. Deneyin ilk ve son günü (toplam 10gün) tail-cuff yöntemi 
ile kan-basınçları ölçüldü; denekler metabolik kafese alınarak 24saatte aldıkları su ve idrar miktarları ölçüldü. Biyokimyasal ölçümler için kan ve 
idrar örnekleri toplandı.  
BULGULAR: Resveratrolun tek başına 10gün süresince uygulanması kan basıncını değiştirmezken, L-NNA’nın tek başına uygulanması kan 
basıncını (Kontrol, LNNA, RSV, RSV-ÇK ve LNNA+RSV için başlangıç sistolik kan basınçları ortalama±standart hata (SH) olmak üzere sırasıyla 
123±5,5; 117.8±3.5; 122.4±3.8; 126.6±6.4 ve 122.8±7.3 mmHg) artırmıştır.   
SONUÇ: Resveratrolun L-NNA ile birlikte uygulanması kan basıncı artışını engelleyememiştir.   
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma fonuyla desteklenmiştir. BAP:2010/06. 
Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, LNNA, Tuz, Resveratrol, Antioksidan 
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AIM: Too many factors are effective in hypertension pathogenesis because the blood pressure is controlled by participation of systems which 
affect each others: the factors have a role in synthesis and/or release of NO which regulate local blood flow and modulate sodium reabsorption 
are important participants for hypertension development. Therefore, hypertension by NOS inhibition became as a good model. For the 
hypertension development by NOS enzyme inhibitors in L-Arginine-NO pathway; water and salt retention comes forward by application of NOS 
inhibitors as long term in low doses but with higher inhibitor doses, vascular resistance increase takes over. Deficiencies of endogenous 
natriuretic and vasodilatory systems prominence in development and progression of essential hypertension. It is thought that oxidative stress 
participates to development of hypertension. Oxidative stress develops due to the degradation of oxidant-antioxidant balance by the over 
production of oxidant agents and/or efficiency of antioxidant agents. Resveratrol has potent antioxidant property. This is aimed in this study to 
explore the effect of resveratrol on blood pressure increase and water-salt balance by its antioxidant feature in rats which became 
hypertensive by L-NNA application.  
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METHODS: Sprague-Dawley male rats (200-250g) were divided in to 5groups. Control group (K), L-NNA group, Resveratrol-eluent group (RSV-
CK), RSV group and L-NNA+RSV group. Blood pressures were measured by tail-cuff method in the first and the last days of the study (10days 
totally); rats were taken to the metabolic cages and their water intakes and urine amounts for 24hours were measured. Blood and urine 
samples were collected for biochemical measurements.  
RESULTS: Eventually; Resveratrol application alone for 10days didn’t alter blood pressure but L-NNA aplication increased the blood pressure by 
itself. Resveratrol application together with L-NNA couldn’t prevent blood pressure(median±SD of Control, LNNA, RSV, RSV-CK and LNNA+RSV 
groups are 123±5,5; 117.8±3.5; 122.4±3.8; 126.6±6.4 and 122.8±7.3 mmHg respectively) increase.  
CONCLUSION: Application of resveratrol with L-NNA did not prevent the increase in blood pressure.  
This work is supported by Çanakkale Onsekiz Mart University Scientific Research Found (2010/06). 
Key words: Blood pressure, LNNA, Salt, Resveratrol, antioxidant activity 
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GİRİŞ-AMAÇ: İntrarenal dopaminerjik sistem, en önemli endojen natriüretik ve vazodilatatör sistemlerden birisidir ve yetmezlikleri esansiyel 
hipertansiyon gelişiminde önemli yer tutmaktadır. İntrarenal dopaminerjik sistemin göstergesi idrarda dopamin düzeylerinin ölçümüyle 
mümkündür. Bu çalışmanın hedefi; NOS inhibisyonu ve yüksek tuzlu diyet sonucu kan basıncı, su-tuz dengesi ve intrarenal dopamin sentez 
değişimlerini saptamak ve bu sistemin hipertansiyona etkilerini araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Bu amaçla, Wistar Albino erkek sıçanlar (200-250g) 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubu (K); Su ve %0,8 tuz içeren standart yem verildi. 
Yüksek Tuz grubu (YT); %4 oranında tuz içeren yem ve su verildi. LNNA grubu; içme suyunda 100mg/L LNNA ve standart yem verildi. Son gruba 
ise %4 tuzlu yem ve içme suyunda 100mg/L LNNA birlikte uygulandı (LNNA+YT grubu). Deneyin ilk ve son günü (toplam 7 gün) tail-cuff yöntemi 
ile kan basınçları ölçüldü; denekler metabolik kafese alınarak 24 saatte aldıkları su ve çıkardıkları idrar miktarları ölçüldü. Biyokimyasal ölçümler 
için kan ve idrar örnekleri toplandı.  
BULGULAR: LNNA veya yüksek tuzlu diyetin 7 gün boyunca tek başına uygulanması kan basıncında değişime neden olmazken; birlikte 
uygulanmaları deneklerin kan basınçlarını (Kontrol, Yüksek Tuz (YT), LNNA, ve LNNA+YT için son kan basınçları ortalama ± standart hata (SH) 
olmak üzere sırasıyla 122.7±1.28; 123.1±1.55; 128.1±1.89 ve 147±3.37 mmHg) anlamlı şekilde arttırmıştır. LNNA+YT uygulaması içilen su 
miktarını değiştirmeden idrar miktarlarını azalttığı böylece su dengesini arttırmıştır. Su dengesinin artması vücutta su-tuz tutulumuna işaret 
etmektedir. LNNA+YT uygulamasının idrar sodyum atılımını, sodyum klirensini ve GFH‘yi azalttığı, fraksiyonel sodyum atılımını etkilemediği 
saptanmıştır. Ayrıca LNNA’nun tek başına veya yüksek tuzlu diyet ile uygulanmasının idrar dopamin konsantrasyonlarını (Kontrol, Yüksek Tuz 
(YT), LNNA ve LNNA+YT grupları için idrar dopamin konsantrasyonları ortalama ± standart hata (SH) olmak üzere sırasıyla 9.36±2.75; 9.24±0.71; 
35.88±6.28 ve 20,6±3,33 µg/L) anlamlı şekilde arttırdığı gösterilmiştir.   
SONUÇ: LNNA ve tuz uygulamasıyla birlikte gelişen hipertansiyon idrar dopamin düzeyleri ile ilişkilendirilememiştir.  
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma fonuyla desteklenmiştir. BAP:2010/125. 
Anahtar Kelimeler: Dopamin, Kan basıncı, LNNA, Tuz, Su-tuz dengesi 
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AIM: The failure of this system has an important role in the development of essential hypertension. Measurements of the urine dopamine 
levels represent intrarenal dopaminergic system activity. This study to investigate blood pressure, water-salt balance and changes of intrarenal 
dopamine synthesis as a result of NOS inhibition with or without high salt diet and the effects of these interventions on the development 
hypertension.  
METHODS: For this purpose, male Wistar albino rats (200-250g) were divided into four groups. The control group(K); High-salt group(YT); LNNA 
group; LNNA+YT group. Blood pressure measurements in the first and last day of the experiment was performed by tail-cuff method and the 
rats were taken into metabolic cages for 24 hours, the water take and urine output were measured. Blood and urine samples were collected 
for biochemical measurements.  
RESULTS: Only LNNA or high-salt diet applications did not do any change in blood pressure but when they used together cause to the 
development of the hypertension. The blood pressure (median±SD of Control, high salty diets (YT), LNNA, and LNNA+YT groups are 122.7±1.28; 
123.1±1.55; 128.1±1.89 and 147±3.37 mmHg) of LNNA+YT group was higher than the other groups. LNNA+YT application did not change the 
water intake but urine volume reduced, so the water balance has been found higher. High salt diet or LNNA alone had no effect for urinary 
sodium excretion, sodium clearance and GFR but when they used together this decreased urinary sodium excretion, sodium clearance and GFR 
however they have no effect for the fractional sodium excretion. In addition LNNA with/without high salt diet, urine dopamine concentrations 
(median±SD of Control, high salty diets (YT), LNNA, and LNNA+YT groups are 9.36±2.75; 9.24±0.71; 35.88±6.28 and 20,6±3,33 µg/L) were 
increased. 
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CONCLUSION: The development of hypertension with co-administration of LNNA and salty diet are not associated with the urine levels of 
dopamine.  
This work is supported by Çanakkale Onsekiz Mart University Scientific Research Found (2010/125). 
Key words: Dopamine, Blood pressure, LNNA, Salt, Water-salt balance 
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GİRİŞ-AMAÇ: Endojen natriüretik sistemlerde meydana gelen fonksiyon bozuklukları, su ve tuz dengesini bozarak hipertansiyon gelişmesine 
katılımcı olabilirler. İntrarenal dopaminerjik sistem sodyum reabsorpsiyonunu azaltarak tuz atılımını artıran önemli bir natriüretik sistemdir. 
Dopamin tübül hücrelerinde sentez edilerek Na+-K+ ATPaz’ı ve Na+/H+ değiştokuş sistemini inhibe eder. Bu durumda, periferik dopa 
dekarboksilaz inhibitörü benserazidin böbrekte dopamin sentezini azaltacağı ve renal dopaminerjik sistemin çalışmasında bozukluk/eksiklik 
oluşturarak ratlarda su-tuz dengesinin bozulmasına ve kan basıncında artışa neden olabileceği hipotez edilebilir. Bu çalışmanın amacı, normal 
ve yüksek tuzla beslenen ratlarda, benserazid uygulamasının kan basıncı, su-tuz dengesi ve sodyum atılımı üzerine etkilerini belirlemektir.  
YÖNTEMLER: Normal ve yüksek tuzlu olmak üzere iki farklı diyetle beslenen ratlara 10 gün boyunca benserazid uygulandı. Çalışmanın başında 
ve sonunda sıçanların ağırlıkları ve kan basınçları ölçüldü. Onuncu günde tüm sıçanlar metabolik kafeslere alınarak günlük su alımları ölçüldü ve 
24 saatlik idrarları toplandı. Deney sonunda tüm sıçanların kanları alındı ve sakrifikasyon uygulandı. İdrar ve serumda üre, keratin, sodyum 
ölçümleri Eliza metoduyla yapıldı. İdrar dopamin düzeyleri HPLC ile kromatografik olarak ölçüldü. Ölçümler kullanılarak CNa, TRFNa, FeNa ve 
GFR değerleri hesaplandı.   
BULGULAR: On gün süreyle benserazid uygulamasıyla: Normal tuzlu diyetle beslenen ratlarda kan basıncı üzerinde anlamlı bir değişiklik 
oluşmamış idrarla sodyum atılımı azalmış ancak serum sodyum konsantrasyonu değişmemiş ve günlük idrarla atılan dopamin düzeyleri 
azalmıştır. Yüksek tuz diyeti verilen ratlarda ise serum sodyum konsantrasyonları (Kontrol, Tuz, BSZ ve Tuz+BSZ grupları için ortalama ± standart 
hata (SH) olarak sırasıyla 132,5±1,17; 134,8±1,83; 134,6±1,53 ve 138,2±0,86) ve kan basıncı (116,41±4,04; 114,10±3,12; 119,54±5,97 ve 
141,28±6,79) anlamlı olarak yükselmiştir.  
SONUÇ: Bu sonuçlar, intrarenal dopaminerjik sistemin alınan fazla sodyumun atılımında önemli rol oynadığını ve bu sistemin yetersizliğinin 
serum sodyum konsantrasyonunu artırarak hipertansiyon gelişmesine katılımcı olduğuna işaret etmektedir.   
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma fonuyla desteklenmiştir. BAP:2012/27. 
Anahtar Kelimeler: Benserazid, Hipertansiyon, İdrar dopamini, Serum sodyumu, Tuz yüklemesi 
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AIM: Dopamine is locally synthesized in renal tubular cells and inhibits the Na+-K+ ATPase and Na+/H+ exchanger systems. Affection of the 
intrarenal dopaminergic system, an endogenous natriuretic system, may cause to sodium retention and to the development of the 
hypertension. In this study, it was hypothesized that the inhibition of dopa-decarboxylase enzyme by benserazide may decreased renal 
dopamine synthesis and so leads to water&salt imbalance and dysregulation of the blood pressure. The aim of this study is to determine the 
effects of benserazide on blood pressure, salt&water balance and sodium clearance in rats fed with normal and high salty diet.   
METHODS: Benserazide was given to rats which fed on normal and high salty diet by 10days. Blood pressures and weight were measured at the 
beginning and the end of the study. All rats were taken to the metabolic cages on 10.day of the study, their water intakes measured and urines 
were collected by 24hours. Urea, creatinine&sodium measurements in serum&urine were performed by Elisa. Urine dopamine levels were 
measured with HPLC. CNa, TRFNa, FeNa and GFR were calculated by using the urine and serum measurements.  
RESULTS: By the applications of benserazide for 10days: There was no significant alteration in blood pressures of rats fed with normal salty 
diet. Urinary sodium excretions of these rats decreased. This indicates the salt retention but serum sodium concentrations did not change. 
Also, their daily urinary dopamine excretions decreased. Serum sodium concentrations (median±SD of Control, Salt, BSZ and Salt+BSZ groups 
are 132,5±1,17; 134,8±1,83; 134,6±1,53 and 138,2±0,86 respectively) and blood pressures (116,41±4,04; 114,10±3,12; 119,54±5,97 and 
141,28±6,79) of rats which were fed with high salty diet increased significantly.   
CONCLUSIONS: It seems that intrarenal dopaminergic system becomes more important when the salt consumption increased. These results 
indicate to the importance of the intrarenal dopaminergic system in salt loaded situations.   
This work is supported by Çanakkale Onsekiz Mart University Scientific Research Found (2012/27). 
Key words: Benserazide, Hypertension, Urine dopamine, Renal dopaminergic system, Salt 
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Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Oksidatif Stres, Lipit Profili ve Trombosit İndeksleri 
Hatice Şulul, Ali Ziya Karakılçık, Hakim Çelik 
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hipertansiyonda oksidatif stres artarak lipit ve lipoproteinler ile trombosit indeksleri ve antioksidanları etkileyebilir ve hastalığın 
etiyolojisinde önemli rol oynayabilir. Bu nedenle, çalışmamızda esansiyel hipertansiyonlu hastalarda lipit profili (TG, CHOL, HDL, LDL ve VLDL), 
trombosit indeksleri (PLT, PCT ve MPV), oksidatif stres indeksi (OSI), total oksidan seviye (TOS) ve total antioksidan seviye (TAS) ile paraoksanaz 
1 (PON1) ve arilesteraz (ARE) aktivitelerini araştırmayı amaçladık.   
YÖNTEMLER: Araştırmada Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde esansiyel hipertansiyon teşhisi konan hastalardan rutin analizler için 
alınan kan örnekleri kullanıldı. Etik kurul izniyle 46 hasta (54.95±8.44) ile 39 sağlıklı (56.87±7.50) kişiden kan alındı. Plazma örneklerinde TG, 
CHOL, HDL, LDL, VLDL, TAS, TOS ve OSI değerleri ile ARE ve PON1 aktiviteleri ölçüldü. Ayıca tüm örneklerin tam kanında PLT, PCT ve MPV 
değerleri belirlendi. Elde edilen değerler istatistik programı (SPSS 11.5) ile analiz edildi.  
BULGULAR: Sağlıklı kontrol grubuna göre hipertansiyon hastalarında TG (p=0.058), CHOL (p=0,001), LDL (p=0,001), VLDL (p=0.053), TOS 
(p=0,001) ve OSI (p=0,001) değerleri ile ARE (p=0,031) ve PON1 (p=0,044) enzim aktivitelerinin anlamlı düzeyde yükseldiği, TAS değerlerinin ise 
önemli düzeyde (p=0,033) azaldığı saptandı. Ancak hipertansiyon grubu ile kontrol grubunun HDL, PLT, PCT ve MPV değerleri arasında sayısal 
farklılık varsa da bunların istatistiksel olarak önemli olmadığı gözlemlendi.   
SONUÇ: Hipertansiyon hastalarında antioksidan seviye azalırken oksidatif stres ve TG, CHOL, LDL ve VLDL değerleri yükseldi. Elde edilen verilere 
göre, TG, CHOL, LDL ve VLDL değerleri ile oksidatif stres artışının hipertansiyon etiyolojisinde önemli olduğunu düşünüldü. Ancak 
hipertansiyonda indüklenen tüm moleküler mekanizmaları daha net belirleyebilmek için ileri çalışmalar yapılması gerektiği değerlendirildi. 
Bu çalışma Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonunca desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Lipitler, Oksidatif Stres, Trombosit İndeksleri 
 

PC138 
Oxidative Stress, Platelet Indices and Lipid Profile in Essential Hypertension Patients 
Hatice Şulul, Ali Ziya Karakılçık, Hakim Çelik  
Department of Physiology, Faculty of Medicine, Harran University, Sanliurfa, Turkey  
 
INTRODUCTION AND AIM: Oxidative stress may increase during hypertension, and it may affect lipid parameters, antioxidants and 
thrombocyte indices, and this progress may be an important in the etiology of disease. Therefore, this study was carried out to investigate the 
values of lipid profile (TG, CHOL, HDL, LDL and VLDL), platelet indices (PLT, PCT and MPV), oxidative stress index (OSI), total oxidant status (TOS) 
and total antioxidant status (TAS), and activities of paraoxonase-1 (PON1) and arylesterase (ARE) in hypertension patients.  
METHODS: Blood samples were taken from the patients in Sanliurfa Training and Research Hospital. The blood were centrifuged, plasma were 
removed for biocehemical analysis. By courtesy of ethical committee, the blood were taken from 46 patients (54.95±8.44) and 39 healthy 
people (56.87±7.50). The values of TG, CHOL, HDL, LDL ve VLDL, PLT, PCT, MPV, TAS, TOS, OSI and the activities of ARE and PON1 were 
measured in all samples. Data was analyzed using SPSS 11.5.   
RESULTS: The values of TG (p=0.058), CHOL (p=0.001), LDL (p=0.001), VLDL (p=0.053), TOS (p=0.001) and OSI (p=0.001), and the activities of 
ARE (p=0.031) and PON1 (p=0.044) enzymes significantly increased, while TAS-level decreased (p=0.033) in patients. But, the values of HDL, 
PLT, PCT and MPV were statistically not different in patients comparing with the controls.   
CONCLUSION: The values of TG, CHOL, LDL, VLDL and oxidative stress were increased while total antioxidant status significantly decreased in 
hypertension. According to these results, we think that the increasing of TG, CHOL, LDL, VLDL and oxidative stress are important in etiology of 
the hypertension; however, there is a need for more detailed studies to assess all molecular mechanisms induced in hypertension.  
This study was founded by the Commission of Scientific Research Projects of Harran University. 
Key words: Hypertension, Lipids, Oxidative Stress, Platelet İndices 
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Karate Kumite Sporcularında Solunum Kası Antrenmanının Fizyolojik (Solunum) Parametrelere Etkisi 
Gökçe Akgün, Serdar Orkun Pelvan, Adil Deniz Duru 
Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Solunum kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik yapılan antrenman inspirasyon gücünü artırarak oksijenin akciğerlere daha etkin 
ulaşımını sağlayacağı düşünülmektedir. Solunum kaslarının gelişmesiyle bu kasların enerji kullanımındaki rolü azalacağı için total enerji 
kapasitesinde etkilediği alan azalacaktır. Bu çalışmada karate sporcularına uygulanan solunum kası antrenmanının solunum parametrelerine 
etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 6 sporcu antrenman grubu, 6 sporcuda kontrol grubunu oluşturmuştur. Birinci gruba, rutin antrenmanlarına ek 
olarak solunum kası antrenmanı uygulanmıştır. Solunum kası antrenmanında, solunum kaslarını geliştirici destek maskesi kullanılmış, ısınma-
soğuma egzersizlerinde kullanılmamıştır. Sporcuların kulüplerinde 1., 2.haftalar 10 saniyelik,3-5.haftalar 10-20 saniyelik, 6-8.haftalar 30 
saniyelik egzersiz setleriyle antrenman başına ilk 4 hafta 6,son 4 hafta 8 tür egzersiz çeşidi uygulanmıştır. Antrenman döneminden önce ve 
sonra solunum fonksiyon testleri spirometre ile ölçülmüş ve non-parametrik istatistik analizler uygulanmıştır. Çalışma, Marmara Universitesi, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Etik Kurulu kararıyla 22.10.2014-2 no ile onanmıştır. Katılımcılardan yazılı onam formu alınmıştır.  
BULGULAR: İki grup arasında, antreman öncesi ölçülen tidal volüm (TV) ve maksimal istemli ventilasyonda (MVV) parametrelerinde anlamlı bir 
farklılık gözlenmemiştir (Z=-0.314p=0.75,Z=-0.10p=0.91). Solunum kası antrenmanları sonrasında, antrenman grubunda TV’de %23,37'lik 
gelişme (n=6,Z=2.2,p<0,03), MVV de ise %9,83'lük gelişme (n=6, Z=1.99,p<0,05) gözlenmiştir. Kontrol grubunda ise TV (Z=0.10,p=0.91), ve MVV 
de (Z=0.94,p=0.34) anlamlı değişiklik görülmemiştir. Solunum kası antrenmanlarının tamamlanması sonrasında, antrenmanı yapanlar ve kontrol 
grubu arasında, TV de %31'lik (Z=2.2,p<0,03) farklılık görülürken, MVV ölçümlerindeki değişim anlamlılık göstermemiştir (Z=0.94,p<0,34). 
SONUÇ ve TARTIŞMA: Sporcu, yarışma sonlarına doğru solunum kaslarının yorulması ve puan alma atakları sonucunda, sürekli derin nefes 
almaya başlayacağı için, yarışma performansında MVV önemli rol taşımaktadır. Solunum kası antrenmanları ile elde edilen, TV gelişmesi, 
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uygulanan karate tekniğin yarışma performansına yansımasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: SAG-C-YLP-121114-
0358. 
Anahtar Kelimeler: fizyoloji, karate, kumite, solunum kası antrenmanı 
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The Effect of Respiratory Muscle Trainig on Physiological (Respiratory) Parameters of Karate Kumite Athletes 
Gökçe Akgün, Serdar Orkun Pelvan, Adil Deniz Duru  
Marmara University, School of Physical Education Sports, Istanbul, Turkey  
 
AIM: Strengthening training of the respiratory muscles increase the inspiration rate and efficiency of the oxygen uptake.The development of 
the respiratory muscles will reduce the expenditure of energy that is used by respiratory muscles.Therefore, it affects the total energy capacity 
of the field will be reduced.The aim of the study is to determine the effects of respiratory muscle training on respiratory parameters of karate 
athletes.  
METHODS: In this study, 12 volunteers are divided in to two groups.First group(n=6), performed respiratory muscle training in addition to 
routine trainings.Respiratory muscle training support mask is used by the volunteers in the first group while it is not used during warm 
up/cooling periods.Trainings were performed with a period of 8 weeks,3 days in a week.The training consists of 8 types of exercise. In the first 
4 weeks, 6 repetitions, in the second 4 weeks time period, 8 repetitions are performed. The duration of each repetition is set to 10 seconds for 
the 1st and 2nd week, while it is increased to 10-20 s for 3th-5th weeks and 30s for 6th-8th weeks, respectively. Respiratory function tests 
were measured using a spirometer before and after the training period and several non-parametric statistical tests were performed.This study 
was approved by Marmara University, Institute of Health Science,Ethical Comitee with the protocol number 22.10.2014-2. Written consent was 
signed by the participants.  
RESULTS: It has been observed that Tidal Volume(TV) and maximal voluntary ventialation(MVV) parameters did not differ in the pre-training 
measurements of the two groups (Z=-0.314p=0.75,Z=-0.10p=0.91).After the respiratory muscle training period, TV  
values (%23,37,n=6,Z=2.2,p<0,03) and MVV values were found to have a significant increment (%9,83,Z=1.99,p<0,05) when compared with the 
pre-measurements. For the control group, no significant differences were observed for pre-post TV and MVV  
values(TV,Z=0.10,p=0.91,MVV,Z=0.94,p=0.34).Finally, after the training period,TV values of the first group were found to be greater than the 
control group(%31,Z=2.2,p<0,03) while the difference for MVV values were not significant(Z=0.94,p<0,34).  
CONCLUSIONS: Respiratory muscle fatigue has an influence on the deep breathing which is extremely important for the performance for 
gaining the points in karate kumite sports.The deep breathing capacity can be measured with MVV.The respiratory muscle training improves 
the TV, which may enhance to contribute to the implementation of the karate technique during performance.  
This work was supported by Research Fund of the Marmara University.Project Number: SAGC-YLP121114-0358. 
Key words: physiology, karate, kumite, respiratory muscle training 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; streptozotosin (STZ)-nikotinamid (NA) kullanarak oluşturulan tip 2 diabetes mellitus (T2DM) modelinde; farklı 
aerobik egzersiz sıklıklarının (sürekli, kısa aralıklı ve hafta sonu savaşçısı) etkilerini değerlendirmektir   
YÖNTEM: Nikotinamid (110 mg/kg) ve streptozotosin (65 mg/kg, ip) uygulanarak Sprague Dawley (grup başına; n:7) sıçanlarda T2DM 
oluşturulmuştur. Kan glikozu 126 ila 300 mg/dl aralığında olan sıçanlar çalışma için kullanılmıştır. Gruplar; sedanter kontrol (SK), sedanter 
diyabet (SD), diyabet artı sürekli egzersiz (DsE, yüzme 30 dk/gün, 5 gün/hafta) diyabet artı kısa aralıklı egzersiz (DkaE, yüzme, 3x10 dk/ gün, 5 
gün/hafta) ve diyabet artı hafta sonu savaşçısı egzersizi (DhsE, yüzme, 35+40 dk /gün, 2 gün/hafta) olarak adlandırılmıştır. Egzersiz süresi 6 
hafta sürmüştür. Son günde sıçanlar feda edilerek, kan ve kas örnekleri alınmıştır. Biyokimyasal olarak; sitokinler (TNF-a, IL-6, IL-1b) insülin, 
glikoz, miyeloperoksidaz (MPO), molandehide (MDA), ölçülmüştür ve histomorfometrik analizleri yapılmıştır.  
BULGULAR: Grup SD’de; kan glukoz düzeyleri, sitokinler, HOMA-IR, IL-6, IL-1B, kolesterol, trigliserit, kaslardaki bağ dokusu içeriği ile MPO ve 
MDA seviyeleri, Grup SK ile karşılaştırıldığında yüksekti (p<0,05). Bütün egzersiz gruplarında; haftalık kan şekeri seviyeleri, kilo kaybı, kas bağ 
dokusu içeriği, doku MPO ve MDA seviyeleri Grup SD ‘ ye göre azaldı (p<0,05). Egzersiz grupları arasında parametreler açısından istatiksel 
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).  
SONUÇ: Bütün egzersiz modaliteleri benzer iyileştirici etkileri göstermiştir. Aerobik egzersiz için harcanan toplam zaman aynı kaldığı sürece kısa 
veya uzun dönem egzersiz birikimi diyabetik parametreleri düzeltir 
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diabetes Mellitus, Aerobik Egzersiz, Egzersiz Biriktirme, Hafta Sonu Savaşçısı 
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AIM: This study was to evaluate the effects of different aerobic exercise frequencies (continuous, short bout and weekend warrior type) on 
streptozotocin (STZ)-nicotinamide (NA) induced Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM).   
METHODS: The T2DM was induced in Sprague Dawley rats (n:7 per group) by nicotinamide (110 mg/kg) and streptozotocin (65 mg/kg, ip) 
administration. Rats were included when blood glucose concentration was between 126 and 300 mg/dl. Groups were named as sedentary 
control (SC), sedentary diabetes (SD), diabetes plus continuous exercise (DcE, 30 min/d, 5 d/wk), diabetes plus short bout exercise (DsbE, 3x10 
min/d, 5 d/wk), diabetes plus weekend warrior (DwwE, 35+40 min/d, 2 d/wk). The swimming exercise period lasted for 6 weeks. On the last 
day, rats were sacrificed; blood and muscles samples were obtained. Biochemical parameters including cytokines (IL-1b, IL-6, TNF-a), insulin, 
glucose, myeloperoxidase (MPO), malondialdehyde (MDA) were measured and histomorphometric analyses were performed. 
RESULTS: Blood levels of glucose, cytokines as well as HOMA-IR index, muscle contents of connective tissue, MPO, MDA, and weight loss were 
higher in SD compared to the SC (p<0,05). Exercise interruption (DsbE, DcE, DwwE) significantly reduced blood glucose levels, muscle contents 
of connective tissue, MPO, MDA and weight loss, (p<0,05). There were no significance between exercise groups in any parameters studied 
(p>0,05) 
CONCLUSION: Beneficial effects of exercise modalities seemed comparable in all exercise groups. Exercise accumulation in short or long 
periods improves diabetic parameters as long as the total time spent for aerobic exercise is the same. 
Key words: Type 2 Diabetes Mellitus, Aerobic Exercise, Exercise accumulation, Weekend Warrior 
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GİRİŞ: Okçuluk hem fiziksel hem de mental odaklanma gerektiren ve stresin oku hedefe tutturmada çok dramatik sonuçlar doğurabileceği bir 
spor dalıdır. Mevcut çalışmanın amacı, okçularda yarışma günlerinde sabah uyanmayla birlikte kortizolün artışındaki değişiklikleri ve yarışma 
esnasında kortizolde meydana gelebilecek değişiklikleri non-invazif olarak tükürükte ölçmektir.  
YÖNTEMLER: Çalışmaya Salon Türkiye Şampiyonasına katılan, 16-20 yaş arası (n=19), olimpik yayla atış yapan, erkek elit sporcu katılmıştır. 
Tükürük örnekleri, şampiyona sürecindeki 3 farklı günde (Sıralama atışları-1. Gün, Eleme atışları-2. Gün ve Takım atışları-3. Gün olmak üzere 
sabah uyanınca 0, 30, 45 ve 60. dakikalarda kortizol uyanma yanıtlarını belirlemek üzere alınmıştır. Ayrıca, birinci gün sıralama ve ikinci gün 
eleme atışlarında yarışmadan 30 dk. ve 15 dk. öncesinde, yarışma arasında ve yarışma sonrasında kortizol analizi için tükürük örnekleri 
alınmıştır. Sporcuların tükürük kortizol seviyeleri ELISA yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular paired-t testiyle analiz edilmiş ve 
p<0.05 düzeyindeki değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir.   
BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda tükrük kortizol düzeylerinin 2. gün eleme atışlarında yükseldiği ve sonrasında 1.gün ile benzer bir düzey 
düştüğü görülmüştür (P<0.05). Ayrıca, hem sıralama hem de eleme atışlarının yapıldığı saatlerde, tükürük kortizol düzeyinin yarışmaya 15 
dakika kala istatistiksel olarak arttığı, yarışma arasında da yarışma öncesi 30. dakika düzeyine indiği belirlenmiştir (P<0.05).   
SONUÇLAR: Elde edilen bulgulara göre, tükürük kortizol düzeyi (1) yarışmanın en önemli olduğu günde (eleme) sabah saatlerinde  yükselmiş, (2) 
yarışmanın sıralama veya eleme olmasına bakmaksızın yarışmadan hemen önce yükselmiş, (3) yarışmayla birlikte düşmeye başlamıştır. 
Dolayısıyla, kortizol okçuluk gibi mental ve fiziksel stresin yoğun olduğu spor dallarında stresin takibi ve strateji geliştirilmesi için kullanılabilecek 
önemli bir parametre gibi gözükmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Okçuluk, Tükürük Kortizol, Stres 
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AIM: Arching, requiring both physical and mental focusing, is one of the sport branches where stress has dramatic effects upon precision of 
shooting arrows to the dartboard. Aim of the current study was to measure, non-invasively, the changes in the rise of salivary cortisol during 
awakening in the morning of the day and during the course of competitions.   
METHODS: The study included elite male archers (n=19), ageing 16-20 year, who attended Saloon Turkish Championship. Saliva samples were 
collected at three different days of championship (namely gradation shootings-Day 1, elimination shootings-Day 2 and team shootings-Day 3) 
for the assessment of cortisol awakening response at the time of awakening (0. min), +30, +45 and +60 min post-awakening. Additionally, on 
Day 1-gradation shootings and on Day 2-elimination shootings, saliva samples for cortisol were taken 30 and 15 min before shootings, at half-
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time and at the end of shootings. Salivary cortisol levels were measured by ELISA method. Data were analyzed by paired t-test and p<0.05 
denoted statistically significant difference.   
RESULTS: Data analyzed show that salivary cortisol levels rise during day 2 of the competition and comes back to the day 1 level in the 
following day (P<0.05). Additionally, both during gradation and elimination shootings, cortisol levels rise 15 min before the competition and 
come back to pre-competition levels during with half-time (P<0.05)   
CONCLUSIONS: According to the data obtained, salivary cortisol level (1) increases on the most important day of competition (elimination), (2) 
increases immediately before competition-regardless of gradation or elimination, (3) decreases with the commencement of the competition. 
Hence, cortisol seems to be an important parameter needs to be assessed for stress screening and strategies development in sport branches 
like arching that poses mental and physical stress. 
Key words: Archery, Salivary Cortisol, Stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hipertiroidizm, artan oksijen kullanımı ile birlikte reaktif oksijen ürünlerinin meydana gelmesi sonucunda antioksidatif faktörlerde 
değişikliklerin neden olduğu hipermetabolik bir durumdur. Düzenli yapılan dayanıklılık egzersizin ise antioksidan kapasiteyi artırabileceği birçok 
çalışma tarafından rapor edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, hipertroidi oluşturulan rat böbrek dokusunda oksidatif stres üzerine düzenli yapılan 
dayanıklılık egzersizinin koruyucu bir etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır.   
YÖNTEMLER: 23 adet Spraque-Dawley cinsi erkek rat 4 gruba bölündü: Kontrol, hipertiroidi, egzersiz ve hipertiroidi+egzersiz. Hipertiroidizm, 
250 μg/kg vücut ağırlığı dozunda subkutan L-Tiroksin uygulaması ile oluşturuldu. Dayanıklılık egzersizi haftada 5 gün olmak üzere 8 hafta koşu 
bandında 23 m/dk hızda 45 dakika koşturularak yaptırıldı. Böbrek doku homojenatlarında MDA ve GSH düzeyleri ve GSH-Px aktivitesi ölçüldü. 
BULGULAR: Araştırmada grupların MDA ve GSH düzeyi ile GSH-Px aktivitesi değerlendirildiğinde kontrol grubuna kıyasla hipertiroidi grubunun 
MDA düzeyi anlamlı düzeyde yüksek (p=0,022), egzersiz grubunun MDA seviyesi ise hipertiroidili gruba göre anlamlı düzeyde azalma gösterdi 
(p=0,001). GSH düzeyi ve GSH-Px aktivitesi hipertiroidi grubunda kontrol grubuna göre daha düşüktü (p<0,05). Egzersiz grubunun GSH düzeyi ve 
GSH-Px aktivitesi hipertiroidi grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (p<0,05).  
SONUÇ: Çalışmamızın bulguları L-tiroksin uygulamasının böbrek dokusu lipid peroksidasyonuna neden olarak oksidatif stres oluşumunu 
artırabileceğini, dayanıklılık egzersizinin ise oksidatif stresi azaltabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Böbrek, dayanıklılık egzersizi, glutatyon, glutatyon peroksidaz, hipertiroidizm, malondialdehit 
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AIM: Hyperthyroidism is a hypermetabolic state accompanied by increased oxygen utilization, increased production of reactive oxygen species 
and consequentially measurable changes in antioxidative factors. Several studies have reported that regular endurance exercise may increase 
the antioxidant capacity. The aim of this study is to investigate whether if there is any protective effect of a regular endurance exercise on 
oxidative stress in kidney tissues of hyperthroid rats.   
METHODS: Twenty-three male Spraque Dawley rats were divided into four groups: Control, hyperthyroid, exercise and hyperthyroid with 
exercise. Hyperthyroid was induced in rats by subcutaneous injections at a dosage of 250 µg L-Thyroxine per kg body weight. Endurance 
training lasted 8 weeks and consisted of 45 minutes daily treadmill running at a speed of 23 m/minute for 5 days a week. The levels of MDA, 
GSH and GSH-Px activity were measured in kidney homogenates.  
RESULTS: MDA level of the hyperthyroid group was significantly higher than the those of the control group (p=0,022). On the other hand the 
MDA level of the exercise group was significantly lower than the MDA level of the hyperthyroid group (p=0,001). GSH level and GSH-Px 
activities were lower in the hyperthyroid group comparing the control group (p<0,05). GSH level and GSH-Px activity in the exercise group were 
higher than compared with the hyperthyroid group (p<0,05).  
CONCLUSION: The results of our study show that L-Thyroxine injection may increase oxidative stress by causing lipid peroxidation at kidney 
tissues and endurance training may decrease oxidative stress. 
Key words: Endurance training, glutathione, glutathione peroxidase, hyperthyroidism, kidney, malondialdehyde 
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GİRİŞ-AMAÇ: İskemik hastalıkların tedavisinde kullanılan trimetazidinin hücrede asidozu önleyerek, Na+ ve Ca2+ iyon blokajı yaparak, serbest 
oksijen radikal oluşumunu azaltarak, çeşitli sinyal yolaklarını uyarıp apopitozisi önleyerek etkilerini ortaya koyabileceği düşünülmektedir. 
Yüzme, koşma, bisiklete binme gibi spor dallarından biri ile ilgilenen sporcularda ve ağır işlerde çalışan kişilerde aşırı kas aktivasyonu sonucu 
oluşan kas hasarı ve serbest oksijen radikalleri performansı azaltmaktadır. Sunulan çalışmada trimetazidinin yüzme egzersizi yaptırılan 
sıçanlarda egzersiz performansı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Uygulanan tüm prosedürler Hayvan Araştırmaları Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
2014/38 nolu çalışma). Çalışmada 14 adet erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Kontrol grubundaki sıçanlara (n=7) deney süresince günde bir kez 
serum fizyolojik (0,2 ml; i.p.), trimetazidin grubundaki sıçanlara (n=7) ise trimetazidin (10 mg/kg, i.p.) enjekte edildi ve 21 gün boyunca Morris 
su tankında yüzdürüldü. Su altında 10 sn boyunca hareketsiz kalma tükenme kriteri olarak kabul edildi. Sıçanların yüzmeye başladığı andan 
tükenme süresine kadar geçen zaman kronometre ile kayıt edildi. Elde edilen veriler GraphPad Prism programında Independent-sample t testi 
kullanılarak karşılaştırıldı.   
BULGULAR: Trimetazidin uygulanan sıçanların yüzme süreleri yirmi bir gün sonunda önemli derecede artarken (70.37±22.49 dakikadan 
82.54±5.64 dakikaya) (p<0,05) kontrol grubunda anlamlı bir değişme olmadı (38.43±26.90 dakikadan 44.74±7.88 dakiya) ayrıca TMZ grubunda 
kontrol grubuna göre yüzme sürelerinde önemli derecede bir artış meydana geldi (44.74±7.88 dakikadan 82.54±5.64 dakikaya), (p<0,001). 
SONUÇ: Trimetazidinin iskelet kası dayanıklılık süresine bu olumlu etkisi çeşitli dallardaki sporcuların spor performansını artırabilir ve spor 
yaralanmaları sonrasında yeniden aktif spora geçebilmeleri için iyileşme sürelerini azaltabilir. Trimetazidin etkilerini muhtemelen iskelet 
kaslarında serbest oksijen radikalleri oluşumunu önleyerek ve MAPK/AKT sinyal yolağını uyararak Caspase3 oluşumunu önleyip hücrenin 
apopitozise girmesini engelleyerek gösteriyor olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Böbrek, dayanıklılık egzersizi, glutatyon, glutatyon peroksidaz, hipertiroidizm, malondialdehit 
 

PC143 
Trimetazidine Improves Exercise Performance in Rats Exposed to Swimming Exercise 
Ferda Tonyalı

1
, Erkan Kılınç

1
, Recep Bayram

2
, Hakan Şakar

1
, Bedri Selim Benak

1
, Şaban Bayram

1
, Kenan Gümüştekin

1 
 

1
Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Bolu, Turkey  

2
Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Bolu, Turkey  

 
AIM: Trimetazidine used for the treatment of ischemic diseases is thought that it reveals its effects by preventing acidosis, blocking Na+ and 
Ca2+ ion channels, decreasing free oxygen radical formation and inducing variety of signal pathways for inhibition of apoptosis. Muscle damage 
resulted from excessive muscle activation and free oxygen radicals may decrease the performance in sportsmans related in such as swimming, 
running, biking and in persons work heavy labors. We aimed to investigate effects of trimetazidine on the exercise performance in rats exposed 
to swimming exercise.   
METHODS: All procedures applied were approved by Animal Research Local Ethics Committee (Abant Izzet Baysal University, 2014/38). In the 
study, 14 male Wistar rats were used. Control group(n=7) were administered saline(0,2 ml; i.p.), trimetazidine group(n=7) were administered 
trimetazidin(10 mg/kg, i.p.) and swum in Morris water maze for 21 days. The exhaustion criteria was to remain under water for 10 seconds. 
Time began to swim up to the moment of exhaustion of rats were recorded by the time the timer. Data were analyzed using GraphPad Prism 
software. 
RESULTS: While swimming time of trimetazidin applied rats at the end of twenty-one days rose from 70.37±22.49 to 82.54±5.64 minutes 
(p<0,05), there is no a significant difference in control group (from 38.43±26.90 to 44.74±7.88 min) furthermore in TMZ group, a significant 
increase occurred in swimming time than the control group (from 44.74±7.88 to 82.54±5.64 min) (p<0,001).   
CONCLUSIONS: The beneficial effect of trimetazidine on the time of skeletal muscle strength may increase sport performance of athletes in 
various fields and may reduce their healing times to make them active again after sports injuries. Trimetazidine may reveal its effects 
preventing free oxygen radical formation in skeletal muscle and prevent the formation of Caspase_3 stimulating MAPK/AKT signaling pathway 
to inhibit apoptosis. 
Key words: Endurance training, glutathione, glutathione peroxidase, hyperthyroidism, kidney, malondialdehyde 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hipertansiyonda egzersizin olumlu etkileri ve çeşitli egzersiz türlerine hemoreolojik yanıtlar yaygın olarak çalışılmıştır. Egzersize 
başlandıktan kısa bir süre sonra bırakılması (detraining) yaygın bir sorundur. Literatürde spontan hipertansif sıçanlarda (SHR) yüzme egzersizi ve 
egzersizi bırakma süreçlerinin oluşturduğu hemoreolojik yanıtlar incelenmemiştir. Çalışmamızda, SHR’lerde orta şiddette yüzme egzersizi ve 
onu izleyen egzersizi bırakma süreçlerinin eritrosit deformabilitesi ve agregasyonu üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Sıçanlar egzersiz, egzersizi bırakma (5-10 hafta) olarak gruplanmış, sedanterler aynı periyotlara karşılık gelecek şekilde (10, 15, ve 
20 hafta) Zaman 1-2-3 olarak ayrılmıştır. Egzersiz 60 dk/gün, 5 gün/hafta, 10 hafta uygulanmıştır. Egzersizi bırakma gruplarındaki sıçanlar 
egzersizden sonra 5-10 hafta süresince kafeslerinde serbestçe dolaşmışlardır. Her iki haftada bir sistolik kan basıncı (SKB) kuyruk arterinden 
ölçülmüştür. Deneyin sonlandırılmasını takiben, alınan kanlarda eritrosit deformabilitesi ve agregasyonu ektasitometre aracılığıyla 
değerlendirilmiştir.   
BULGULAR: Uygulanan egzersiz protokolü sağlıklı sıçanlar ve SHR’lerde SKB’de azalmaya sebep olmuştur. SHR’lerin eritrosit agregasyonları 
kontrolden düşük bulunmuştur. Egzersizin SKB’yi azaltıcı etkisi egzersize eşit bir detraining süresi boyunca korunurken, 5 haftalık egzersizi 
bırakma süresi SHR sıçanlarda eritrosit agregasyonundaki azalmanın geri dönmesine sebep olmuştur. Yüzme egzersizi eritrosit deformabilitesini 
etkilemezken, 10 hafta boyunca egzersizi bırakmak normotansif sıçanlarda eritrosit deformabilitesinde azalmaya sebep olmuş, hipertansiflerde 
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ise değiştirmemiştir.   
SONUÇ: Uygulanan egzersiz protokolünün sadece kan basıncını azaltmak suretiyle değil, eritrosit agregasyonunu da azaltarak dolaşım üzerine 
olumlu etkileri olduğu öne sürülebilir. SHR’lerde 5 hafta süresince egzersiz bırakıldığında eritrosit agregasyonu artmakta, bu olumlu etki 
ortadan kalkmaktadır. Sonuç olarak, hem sağlıklı hem de genetik olarak hipertansiyon riski altındaki bireylere egzersizi yaşam biçimi haline 
getirmeleri kısa molalar dışında bırakmamaları önerilebilir.  
Bu Çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından 2012ARŞ002, 2013SBE003 numaralarıyla 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Eritrosit agregasyonu, Eritrosit deformabilitesi, Fiziksel inaktivite, Hipertansiyon, Yüzme 
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AIM: Favorable effects of exercise in hypertension and hemorheological responses to various exercise types have been studied extensively. 
Cessation of exercise (detraining) after a short period is a common problem. Hemorheological responses to swimming exercise and detraining 
have never been investigated in spontaneously hypertensive rats (SHR). We aimed to investigate the effects of moderate intensity swimming 
exercise followed by detraining on erythrocyte deformability and aggregation in SHR.   
METHODS: Animals were randomized into exercised, detrained (5-10 weeks) groups. Corresponding sedentary rats were grouped as Time 1-2-
3. Exercise of 60 min, 5 days/week/10 weeks was applied. Detraining rats discontinued training during 5-10 weeks after exercise. Systolic blood 
pressure (SBP) was measured every 2 weeks by tail-cuff method. Erythrocyte deformability, aggregation were determined by ektacytometry. 
RESULTS: Exercise training reduced SBP in both normotensive and SHR rats, decreased erythrocyte aggregation in SHR compared to control 
rats. SBP lowering effect of exercise was maintained until a detraining period equal to the duration of the exercise protocol, while 5 weeks of 
detraining reverted the improvements observed in erythrocyte aggregation of SHR. Although exercise did not affect erythrocyte deformability, 
detraining for 10 weeks decreased RBC deformability in normotensives, but not in hypertensives.   
CONCLUSIONS: It can be suggested that, the exercise training applied herein has positive effects on circulation not only by lowering blood 
pressure, but also by decreasing erythrocyte aggregation which was reversed after 5 weeks of detraining in SHR. In conclusion, life-long regular 
exercise with only short-term pauses may be adviced to both normotensives and individuals who are genetically under risk of hypertension.  
This Project was supported by Pamukkale University Scientific Research Projects Coordination Unit (2012ARŞ002, 2013SBE003). 
Key words: Erythrocyte aggregation, Erythrocyte deformability, Hypertension, Physical Inactivity, Swimming 
 

P145 
Diyabet Olan ve Olmayan Gazilerde Egzersiz Kapasitesi ve Mortalite: Eğilim Eşleştirme Analizi 
Mehmet Akif Baktır

1
, Yasin Ceran

2
, Jonathan Myers

1
 

1
VA Palo Alto Sağlık Sistemi, Palo Alto, A.B.D 

2
Santa Clara Universitesi, İşletme Fakültesi, Santa Clara, A.B.D 

 
AMAÇ: Yapılan çalışmalar birçok klinik durumda egzersiz kapasitesi ve mortalite arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Fakat temel 
değişkenlerin dağılımındaki farklılıkların sebep olduğu potansiyel yanılmalar yeterince anlaşılamamıştır. Mesela, diyabet uzerine daha once 
yapilan calismalarda, diyabet olan ve olmayan hastalarin tum nedenlere bagli olum sebepleri icin risk oranlari, bu iki hasta grubunun temel 
degisken dagilimlarindaki onemli farkliliklara ragmen, bu farkliliklar gozetilmeden rapor edilmistir. Kontrollu deneylerde randomizasyona 
benzer sekilde, propensiti skorlama metodu, tedavi edilen ve edilmeyen gruplar arasindaki temel degisken dagilimlari arasindaki farki 
gidermektedir. 
Bu çalışmamızda, diyabet olan ve olmayan gazilerde egzersiz kapasitesi ve mortalite, eğilim eşleştirme analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
METOD: Yapılan bu klinik temelli kohort çalışmasında, 1986 ve 2011 yılları arasında erhangi bir sebeple egzersiz testi yapılan 592 diyabetli, 6167 
diyabeti olmayan erkek gazi dahil edilmiştir. Ulaşılan zirve MET seviyelerine göre (düşük,orta,yüksek) üç fitness seviyesi belirlenmiştir. Gruplar 
arası değişken dağılımını dengelemek için, eğilim eşleştirme analizi kullanılmıştır. Bu çalışma Stanford Üniversitesi'nde kurumsal değerlendirme 
kurulu tarafından onaylanmış etik standartlara uygun olarak yapılmış, ve tüm denekler Egzersiz Tolerans Testine girmeden önce bilgilendirilmiş 
yazılı onam vermiştir.  
SONUÇLAR: Tüm nedenlere bağlı mortalitenin önemli belirleyicileri şunlardı: yaş (HR 1.05, 95% CI 1.05-1.06), hipertensiyon (HR 1.34, 95% CI 
1.23-1.47), sigara (HR 1.31, 95% CI 1.17-1.46), Tip-2 diyabet (HR 1.17, 95% CI 0.99-1.38), VKİ (HR 0.99, 95% CI 0.988-0.997), ve egzersiz 
kapasitesi. Eşleştirme yapılmamış grupta Egzersiz kapasitesindeki herbir MET artışı, diyabeti olanlarda mortaliteyi %17 azaltırken ( HR 0.83), 
diyabeti olmayanlarda %13 ( HR 0.87) azalttı. Eşleştirme yapıldıktan sonra da benzer eğilimler izlendi.   
TARTIŞMA: Egzersiz kapasitesi, Tip 2 DM olan ve olmayan gazilerde, mortalitenin güçlü bir belirleyicisidir. Egzersiz kapasitesi ve mortalite 
arasındaki ilişki, eğilim eşleştirme analizi (propensity score matching) kullanılan ve kullanılmayan grupta benzerdi, mortalite riski ise, 
kullanılmayan grupta göreceli olarak yüksekti. Bu farklılık eşleştirme yapılmadığında sonuçlarda sapmaların olabileceğini gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: diyabet,egzersiz kapasitesi,mortalite 
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AIM: Recent studies have demonstrated a strong association between exercise capacity and mortality in various clinical conditions, but 
potential bias due to differences in the distribution of baseline variables has not been adequately considered. For example, in earlier studies 
focusing on diabetes, the stratified hazard ratios for all-cause mortality for those with and without diabetes were reported despite the fact that 
the two groups had differences in their baseline variable distributions. Similar to randomization in controlled experiments, propensity scoring 
removes the effect of confounding by forming groups of treated and untreated subjects having similar distributions of baseline covariates. 
In the current study, we used a cohort of veterans with and without Type-2 diabetes to assess the association between exercise capacity and 
mortality using a propensity score matching method.  
METHODS: A retrospective review of a clinic-based cohort was conducted. Included were male veterans with (n=592) and without (n= 6,167) 
Type-2 diabetes who underwent maximal exercise testing for clinical reasons between 1986 and 2011. Three fitness levels were established 
(low, moderate, and high) based on peak METs achieved. Propensity scores were used to balance covariate distributions between groups with 
and without Type-2 diabetes. All-cause mortality was the end point. The study was conducted in accordance with the ethical standards 
approved by the institutional review board at Stanford University, and all subjects gave written informed consent before undergoing ETT. 
RESULTS: Significant predictors for all-cause mortality were: age (HR 1.05, 95% CI 1.05-1.06), hypertension (HR 1.34, 95% CI 1.23-1.47), smoking 
(HR 1.31, 95% CI 1.17-1.46), Type-2 diabetes (HR 1.17, 95% CI 0.99-1.38), body-mass index (HR 0.99, 95% CI 0.988-0.997), and exercise 
capacity. For each 1 MET increase in exercise capacity in the unmatched group, the adjusted HR for mortality was 0.83 in those with diabetes 
(95% CI 0.77-0.89; p<0.0001) compared to 0.87 in those without diabetes (95% CI 0.86-0.89; p<0.0001). Similar trends were observed for the 
matched dataset: the HR for adjusted mortality was 0.83 for subjects with diabetes (95% CI 0.77-0.90; p<0.0001) compared to 0.88 for those 
without diabetes (95% CI 0.82-0.94; p<0.0001).  
CONCLUSIONS: Exercise capacity is a strong predictor of mortality in veterans with and without Type-2 diabetes. Although the trend in the 
association between exercise capacity and all-cause-mortality was similar for matched and unmatched data, the mortality risks were relatively 
inflated when using unmatched data. Such differences suggest that, without minimizing the impact of confounding variables, results derived 
from an unmatched dataset may be biased. 
Key words: diabetes mellitus, exercise capacity, mortality 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi ve kilo algısının değerlendirilmesidir. 
MATERYAL-YÖNTEM: Bu çalışma Kütahya da 18-30 yaş arası 1891 üniversite öğrencisinde yapıldı. Fiziksel aktivite, International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) anketi-kısa form ile değerlendirildi.  
Her bir fizik aktivite (yüksek, düşük ve orta) değerler dakika, gün olarak alındı ve MET (metabolic equivalaent) değeri kullanılarak skorlar elde 
edildi. Toplam Met skorları 3 gruba ayrıldı:<600 MET-dak/hafta: yetersiz fiziksel aktivite; 600-3000MET- dak/hafta: düşük aktivite >3000 MET- 
dak/hafta: yeterli aktivite.Doğru kilo algısı (AWP) ve hesaplanan BMI sınıflamasıarasındaki uyum olarak tanımlandı.İstatistiksel analiz için Ki kare 
tesi kullanıldı.  
BULGULAR: Fiziksel aktivite için ortalama harcanan enerji 1486 MET dak/hafta. Öğrencilerin fiziksel aktivite seviyeleri sadece %13.9 ‘unda 
yeterliydi. Erkeklerin fiziksel aktivite seviyeleri anlamlı olarak kızlarda daha yüksek bulundu (p<0.001). Katılımcıların algılanan kilo kategorileri: 
%10.7 zayıf, %69 normal ve %20.4 kilolu-obezdi. Erkeklerin %72’si, kızların %65.7 si doğru kilo algısına sahipti.AWP olan erkeklerin kızlara göre 
daha aktif oldukları bulundu (p<0,0001).  
SONUÇ: Üniversite öğrencilerinin yaklaşık %70i doğru ağırlık algısına sahiptir. Ancak yeterli fizik aktivite yapanların oranı %13 dür. Özellikle kız 
öğrencilere yönelik kilo algılama farkındalığı ve fizik aktivite faaliyetlerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin artırılması önerilir. 
Anahtar Kelimeler: kilo algısı, fiziksel aktivite, üniversite öğrencileri 
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AIM: The aim of this study was to determine the physical activity levels and weight perception of the university students.   
MATERIALS-METHODS: This is a study which was conducted on 18-30 age of 1891 university students residing in Kutahya. Physical activity was 
measured using the short version of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)-short form. For each physical activity (high, low and 
medium), the day and minute values were found and scores were determined by MET (metabolic equivalaent) values.  
Total MET scores were seperated into three groups: <600 MET-min/week: insufficient physical activity, 600-3000 MET-min/week: minimal 
physical activity and >3000 MET-min/week: sufficient activity. Accurate weight perception (AWP) was defined as the concordance between 
BMI category and weight perception. Chi-square test was used in statistical analysis.  
RESULTS: The mean energy expenditure from physical activity was 1486 MET-min/week. Physical activity levels of students were found as 
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sufficient at 13.9% rate only. Physical activity levels of male students were significantly higher than those of the females (p<0.001). Perceived 
weight category of the participants were underweight (10.7%), normal weight (69%) and overweight-obese (20.4%). 72% of males and 65,7% of 
females have accurately perceived their weight. Male students with AWP were more physically active than females. (p<0.001).  
CONCLUSION: Approximately 70% of university students have AWP, however physical activity rate was only 13%. Suitable weight perception 
and physical activity educations can be designed especially for female students. 
Key words: Weight perception, physical activity, university students 
 

P147 
Prepubertel Dönemdeki Yoğun Egzersizin Dişi ve Erkek Sıçanlarda Genç Erişkin Dönem Kemik Mineral Miktarına Etkisi 
Gülay Durmuş Altun

1
, Selma Arzu Vardar

2
, Nesrin Turan

3
, Mevlüt Yaprak

2
 

1
Trakya Üniversitesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne 

2
 Trakya Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne 

3
 Trakya Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalısmada sıçanlarda puberte öncesinde başlayan yoğun egzersizin erişkin dönemde kemik mineral miktarına etkisi ve bu 
etkide cinsiyetin rolü araştırıldı.   
YÖNTEMLER: Dört haftalık Sprague-Dawley sıçanlar egzersiz (E) grubu (n=30; 16 erkek/14 dişi) ve sedanter (S) grup (n=27; 13 erkek/14 dişi) 
olarak ayrıldı. Tüm sıçanların puberte başlangıcı belirlendi. E grubundaki sıçanlarda egzersiz programına puberte öncesinde başlandı ve 8 hafta 
boyunca, haftada 5 gün, artan bant hızı (4-8 m/dak) ve artan palet açısı (0-6°) ile yürüme egzersizi uygulandı. Egzersiz programı sonunda (12. 
Haftada) ve takip eden 4 haftalık dinlenme dönemi sonunda (16. Haftada) iki enerjili x-ray absorbsiyometri kullanılarak tüm vücut kemik 
mineral miktarı (KMM) ölçüldü. S grubundaki KMM ölçümleriyle karşılaştırıldı. Çalışmada bağımsız gruplarda t testi ve iki yönlü varyans analizi 
kullanılmıştır. Çalışma için etik onay alınmıştır.  
BULGULAR: İki yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında, puberte başlangıcının, E grubu dişi (37.3±2.1 gün) ve erkek sıçanlarda (38.7±1.6 gün) 
S grubu dişi (42.1±3.5 gün) ve erkek (45.8±3.9 gün) sıçanlardan daha erken olduğu saptandı (p=0.0001). 12. haftadaki KMM değerleri 
egzersizden bağımsız olarak cinsiyet açısından iki yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında erkek ve dişiler arasında anlamlı fark bulunmuştur 
(p=0.0001). 12. haftada dişilerde, KMM değerleri E grubunda 4.8±1.2 gr iken S grubunda 6.5±2.9 gr, erkeklerde ise E grubunda 6.5±1.1 gr ve S 
grubunda ise 6.4±0,9 gr olarak bulunmuştur (p=0.03). 16. haftadaki KMM değerleri E grubunda dişilerde 6.2±1.0 gr iken S grubunda 6.2±0.9 gr, 
erkeklerde ise E grubunda 8.4±1.3 gr ve S grubunda ise 8.0±0,9 gr olup iki yönlü varyans analizine göre bu farkın cinsiyetten etkilendiği 
görülmüştür (p=0.0001).  
SONUÇ: Puberte öncesi dönemde başlayan yoğun egzersiz, KMM üzerine erkek ve dişi sıçanlarda farklı etki gösterebilmektedir. Cinsiyet, 
prepubertal dönemde başlayan egzersizin kemik metabolizması üzerine etkisinde rol oynayan bir faktör olabilir.  
Çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Arastırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (TÜBAP-729). 
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, kemik mineral miktarı, cinsiyet, sıçan 
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AIM: The effect of high intensity training in prepubertal period on bone mineral content and the role of gender on this effect were investigated 
in this study.   
METHODS: Sprague-Dawley rats aged 4 month were divided as exercise ( E) (n=30; 16 male/14 female) and sedentary (S) groups (n=27; 13 
male/14 female). The timing of puberty onset were determined of all rats. E group were subjected to progressively increasing running speed 
(4-8 m/min) and slope (0-6°) during 8 weeks followed by 4 weeks sedentary period. Bone mineral content (BMC) of whole body were measured 
by dual-energy x-ray absorptiometry, when the rats were 12 weeks old and 16 weeks old. One-way, two-way, repeated measures of ANOVA 
tests were used in this study.   
RESULTS: Time dependent alteration were observed in BMC values in female and male rats   
(p=0.0001; p=0.0001); the alteration was in the same way (p=0.159). BMC values in 12th week were significantly different when compared 
independent of sedentary and exercise, and the difference was affected from gender (p=0.0001). BMC values in female were 4.8±1.2 gr in E 
group and 6.5±2.9 gr in S group, in males 6.5±1.1 gr in E group and 6.4±0,9 gr in S group (p=0.03). When compared independent of sedentary 
and exercise, BMC values in 16th week were significantly different (p=0.0001), and the difference was affected from gender (p<0.0001).  
CONCLUSION: High intensity exercise in prepubertal period may affect bone mineral content differently in female and male rats. Gender can 
consider as an effective factor on the relation between prepubertal exercise and bone metabolism.   
This study was supported by a grand from Trakya University Research Fund (TÜBAP-729). 
Key words: Exercise, bone mineral content, gender, rat 
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AMAÇ: Yüksek yoğunluklu aralıklı (INT) ve sürekli (CON) egzersizlerin karbonik anhidraz (CA) enzimine etkileri net değildir. INT ve CON koşularda 
CA aktivitesi üzerine odaklanan çalışmaların belirgin bir eksikliği vardır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı bu koşullarda CA aktivitesindeki 
değişimin VO2max ile ilişkisinin belirlenmesidir.  
YÖNTEMLER: Bazal testin ardından, 20-22 yaşlarındaki erkek üniversite öğrencileri rastgele üç gruba ayrıldı: Interval egzersiz eğitim grubu 
(n=7), sürekli eğitim grubu (n=7) ve kontrol grubu (n=6). Sürekli egzersiz grubunda 6 hafta boyunca haftada 3 gün 25-60 dakika süreyle koşu 
yaptırıldı. Yaygın interval egzersiz programı uygulanan deneklere 6 hafta boyunca haftada 3 gün egzersiz yaptırıldı. Deneklerin %60-80 
şiddetinde koşmaları istendi. Egzersize adapte olmaları için 3 set şeklinde uygulandı. Tüm gruplardan başlangıçta VO2max ve CA aktivitelerinin 
ölçümü için kan alındı. Daha sonra 6 hafta boyunca haftada bir kere ölçümler için interval egzersiz eğitim grubu ve sürekli eğitim gurubundan 
kan alındı. CA aktivite ölçümü 348 nm’ de 4-nitrofenilasetat (NPA) kullanılarak 25 °C’ de 3 dakika süreyle spektrofotometrik olarak Verpoorte 
metoduna göre yapıldı.   
BULGULAR: Bu çalışma sonucunda iki grup arasında CA aktivitesinde ve VO2max (p<0.01) değerlerinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Her 
iki grup da VO2max’da (INT 42.6±5.3-47.6±4.1 ml/kg/dk; CON 41.3±3.0-50.2±3.5 ml/kg/dk) önemli artış olduğu gözlemlenmiştir.   
SONUÇLAR: Bizim sonuçlarımız, aralıklı ve sürekli koşularda atletlerin CA aktivitelerinin VO2max ile paralel olduğunu göstermektedir. 
Bu çalışma için Atatürk Üniversitesi etik kurulundan 2012.2.57 nolu etik raporu ve her bir öğrenciden gönüllülük oluru alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Egzersiz Fizyolojisi, Karbonik Anhidraz, VO2max 
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AIM: The effects of high intensity interval (INT) and continuous (CON) exercises on carbonic anhydrase (CA) enzyme effects are not clear.There 
is an evident lack of studies focused on CA activity experienced following INT and CON running. Thus, our aim in this study is to determine the 
relationship between Ca activity and VO2max.  
METHODS: Following the baseline test, male university students, aged 20-22 years, were randomly allocated into three groups: the interval 
exercise training group (n=7), continuous training group (n=7) and the control group (n=6). Continuous running group was done 25 to 60 min 
duration runnig exercise on 3 days per weeks for six weeks. Common interval exercise running was done exercise on 3 days per weeks for six 
weeks. Subjects were required to run intensity of 60 to 80%. The exercise was applied 3 sets. Each participant’s VO2max and CA activity were 
measured at the baseline, as well as after 6 weeks of the experimental period. CA activity was assayed by following the change in absorbance 
at 348 nm of 4-nitrophenylacetate (NPA) over a period of 3 min at 25ºC using a spectrophotometer according to the method described by 
Verpoorte. 
RESULTS: Results of our study showed that there is a significant difference between the two groups in CA activity and VO2max (p<0.01). Both 
groups also had significant iincrease in VO2max (INT 42.6±5.3-47.6±4.1 ml/kg/min; CON 41.3±3.0-50.2±3.5 ml/kg/min).  
CONCLUSIONS: Our results suggest that CA activity is in parallel with VO2max in athletes in interval and continuous running.  
Ethical commitee report was receved by the Atatürk University (2012.2.57) for the study and also volunteering approval was taken from each 
student. 
Key words: Carbonic Anhydrase, Exercise Physiology, VO2max 
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AMAÇ: Çalışmanın amacı iki farklı antrenman programının yüksek rakım ve soğuk havada koşucuların glutatyon redüktaz (GR) ve glutatyon S-
transferaz (GST) enzim seviyelerindeki değişimin incelenmesidir.   
YÖNTEMLER: Bazal testin ardından, yaşları 20-22 arasında olan erkek katılımcılar rastgele üç gruba ayrıldı: Interval egzersiz eğitim grubu (IETG, 
n=7), sürekli eğitim grubu (CTG, n=7) ve kontrol grubu (n=6). Çalışmamız 1640 metre rakım ve ortalama sıcaklık -15°C’da yapıldı. Kontrol 
grubundan çalışma başlangıcında ve sonunda birer kez kan örneği alınarak GR ve GST aktiviteleri ölçüldü. Her katılımcıdan başlangıçta ve dört 
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hafta boyunca (her hafta) kan örnekleri alınarak GR ve GST aktiviteleri ölçüldü. GR aktivitesi 340 nm’de NADPH seviyesi spektrofotometrik 
olarak ölçülerek belirlendi.   
BULGULAR: Bu çalışma sonucunda iki grup arasında GR, GST enzimleri ve BMI (p<0.05) değerlerinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Her iki 
grubunda BMI (INT 21,9 ± 1,6-21,4 ± 1,7 kg/m2; CON 21,6 ± 1,6-20,9 ± 1,6 kg/m2) seviyesinde artış gözlenmiştir.  
SONUÇ: Hem GR hem de GST enziminin bu egzersiz programlarında düzenli olarak arttıkları belirlenmiştir. Ayrıca kontrol grubu ile 
kıyaslandığında iki grubunda BMI değerleri daha iyi çıkmıştır.   
Bu çalışma için Atatürk Üniversitesi etik kurulundan 2012.2.57 nolu etik raporu ve her bir öğrenciden gönüllülük oluru alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Aralıklı egzersiz, Glutatyon Redüktaz, Glutatyon S-transferaz, Sürekli egzersiz 
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AIM: The aim of this study is to examine the change in high altitude and cold weather runners’ enzyme levels of Glutathione Reductase (GR) 
and Glutathione S-Transferase (GST) in two different training programs.   
METHODS: After baseline test, male participants aged between 20-22 were randomly allocated into three groups: the interval exercise training 
group (IETG, n=7), continuous training group (CTG, n=7) and the control group (n=6). Our study was done 1640 meter sea level and avarage 
temperature -15ºC. Each participant’s blood samples GR and GST activity were measured at the baseline, as well as after one mounth ( every 
week) of the experimental period. GR activity was determined spectrophotometrically by measuring NADPH level at 340 nm.  
RESULTS: Results of this study showed that there is a significant difference in GR, GST activity and BMI (p<0.05) levels between the two groups. 
Both groups also had increase in BMI (INT 21,9 ± 1,6-21,4 ± 1,7 kg/m2; CON 21,6 ± 1,6-20,9 ± 1,6 kg/m2).  
CONCLUSIONS: A steady increase was determined both in GR and GST activity iin the exercise programs. Moreover, both groups had better 
BMI values as compared to the control group.  
Ethical commitee report was receved by the Atatürk University (2012.2.57) for the study and also volunteering approval was taken from each 
student. 
Key words: Continuous Running, Glutathione Reductase, Glutathione S-Transferase, Interval Running 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hipertansiyonda egzersizin olumlu etkileri yaygın olarak çalışılmıştır. Egzersize başlandıktan sonra bırakılması (detraining) yaygın 
bir sorundur. Spontan hipertansif sıçanlarda (SHR) yüzme egzersizi ve egzersizi bırakma süreçlerinin oluşturduğu oksidan/antioksidan yanıt 
incelenmemiştir. Çalışmamızda, SHR’lerde yüzme egzersizi ve onu izleyen egzersizi bırakma süreçlerinin kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek Total 
Oksidan Durum (TOD), Total Antioksidan Durum (TAD) ve Oksidatif Stres İndeksi (OSİ) parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Sıçanlar egzersiz, egzersizi bırakma (5-10 hafta) olarak gruplanmış, sedanterler Zaman 1-2-3 olarak ayrılmıştır. Egzersiz 60 dk/gün, 
5 gün/hafta, 10 hafta uygulanmıştır. Egzersizi bırakma gruplarındaki sıçanlar egzersizden sonra kafeslerinde serbestçe dolaşmışlardır. Sistolik 
kan basıncı (SKB) her iki haftada bir kuyruk arterinden ölçülmüştür. Deneyin sonlandırılmasını takiben, alınan kanlardan kit aracılığıyla TAD, TOD 
ölçülmüş, OSİ hesaplanmıştır.  
BULGULAR: Egzersiz SHR’lerde SKB’de azalmaya neden olmuştur. Egzersiz tüm grupların çalışılan dokularında TAD’ı etkilemezken, SHR’lerin TOD 
seviyeleri normotansiflerden yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlılık yaşla birlikte ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu verilerle uyumlu olarak 
OSİ değerinin özellikle hipertansif gruplarda normotansif gruplara göre arttığı bulunmuştur. Egzersizin bu artışı genel olarak azalttığı, detraining 
sürecinde ise OSİ değerlerinin tekrar arttığı izlenmiştir.  
SONUÇ: Uygulanan yüzme egzersizi kan basıncını azaltmış ve özellikle hipertansif sıçanların OSİ seviyeleri üzerinde olumlu etkiler yaratmıştır. 
Çalışmamızın sonuçları hipertansiyonda egzersiz ve detraining’in SKB üzerine etkilerine oksidan/antioksidan sistemin-kısmen de olsa-aracılık 
ettiğini göstermektedir.  
PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (2015HZL010). 
Anahtar Kelimeler: egzersiz, detraining, oksidatif stres 
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AIM: Favorable effects of exercise in hypertension are well-known. Cessation of exercise (detraining) is a common problem. 
Oxidant/antioxidant responses to exercise and detraining have never been investigated in spontaneously hypertensive rats (SHR). We aimed to 
investigate the effects of swimming exercise followed by detraining on heart, lung, liver and kidney total antioxidant status (TAS), total oxidant 
status (TOS) and oxidative status index (OSI) in SHR.  
METHODS: Animals were randomized into exercised, detrained (5-10 weeks) groups. Sedentary rats were grouped as Time 1-2-3. Swimimng of 
60 min, 5 days/week/10 weeks was applied. Detraining rats discontinued during 5-10 weeks after exercise. Systolic blood pressure (SBP) was 
measured by tail-cuff method. TOS, TAS and OSI were detected by a kit.  
RESULTS: Exercise training reduced SBP in SHR rats. Although exercise didn’t affect TAS levels, TOS levels of SHR tissues were higher than 
normotensive groups. Statistical significance has emerged from the detraining period. Consistent with these data, the value of the OSI was 
increased especially in hypertensive group. Although this increment in OSI was reduced by exercise in the tissues, OSI was increased again 
during detraining period.  
CONCLUSIONS: Our data showed that the exercise protocol reduced SBP and has positive effects on OSI levels of especially in SHR. 
Oxidant/antioxidant system is -at least partly- involved in maintaining the effects of exercise and detraining on SBP in hypertension. 
This Project was supported by Pamukkale University Scientific Research Projects Coordination Unit (2015HZL010). 
Key words: exercise, detraining, oxidative stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Fizyolojik ve biyokimyasal değerlerde egzersiz, yaş ve cinsiyet ile makul farklılıklar oluşabilir. Egzersiz; enzim, nükleik asit ve 
protein gibi biyomoleküllerde oksidatif stresi indükleyen serbest radikalleri artırabilir. C vitamini ise, serbest radikaller ile etkilenen 
biyomoleküllerin oksidatif hasarını azaltabilmektedir. Bu çalışma, sezon öncesi egzersiz yapan futbolcularda demir paneli değerleri ve asit 
fosfataz aktivitesi üzerine vitamin C’inin olası etkilerini araştırmak amacı ile yapıldı. 
YÖNTEMLER: Bu araştırma üç gruba ayrılan gönüllü futbolcular üzerinde yürütüldü. Birinci grup kontrol, ikinci grup egzersiz, üçüncüsü ise 
egzersiz+C-vitamini grubu olarak belirlendi. Tüm plazma örneklerinde kreatin fosfokinaz (CPK), laktat dehidrogenaz (LDH), alkaline fosfataz 
(ALP), amilaz (ALZ), total (TAP), prostatik (PAP) ve nonprostatik (NPAP) acid fosfataz aktiviteleri ile demir (Fe), yüzde demir (Fe%), toplam demir 
bağlama kapasitesi (TIBC), unsatüre demir bağlama kapasitesi (UIBC), transferin (TRF), transferin satürasyonu (TRFS%), direkt bilirubin (DBIL), 
kreatinin (CRE), sodyum (Na), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) değerleri ölçüldü.  
BULGULAR: Egzersiz ve vitamin C alan grupta PAP-aktivitesi ile Na, Ca, Mg, CRE ve DBIL değerleri önemli düzeylerde (p<0,05-p<0,01) azalırken, 
ALZ aktivitesi önemli düzeyde (p<0,05) yükseldi. TIBC, egzersiz grubunda azalırken (p<0,05), vitamin C alımı ile önemli düzeyde (p<0,05) 
yükseldi. Unsatüre demir bağlama kapasitesi ise egzersiz ve egzersiz + vitamin C uygulaması ile önemli düzeyde (p<0,05) artış gösterdi.   
SONUÇ: Bu verilere göre, toplam demir bağlama kapasitesi azalması ile amilaz aktivitesi artışında egzersiz önemli bir rol oynayabilir. C vitamini 
ise toplam demir bağlama kapasitesi artması ile prostatik asit fosfataz aktivitesi azalmasında önemli bir işlev görebilir.   
Bu çalışma Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonunca kısmen desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Vitamin C, Demir Paneli, Asit Fosfataz, Futbol 
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INTRODUCTION AND AIM: There are considerable variations for physiological and biochemical parameters related to differences in participant 
age, gender and exercise training. Exercise may increase free radicals indusing oxidative stress in biomolecules such as enzymes, nucleic acids, 
proteins. Vitamin C may modulate oxidative damage of biomolecules affected by ROS. This study was carried out to investigate the possible 
effects of vitamin C on iron panel and acid phosphtase activity in preseason exercise of soccer players.   
METHODS: This study was carried out on the volunteer players divided into three groups. The first group was examined as a control. The 
second group was only exposed to exercise. The third group was exposed to exercise plus vitamin C (500 mg/day) administered per oral. The 
activities of creatine phosphokinase (CPK) and lactate dehydrogenase (LDH), alkaline phosphotase (ALP), amylase (ALZ), total (TAP), prostatic 
(PAP) and nonprostatic (NPAP) acid phosphtase (PAP), and the values of iron, iron percentage (Fe%), total iron-binding capacity (TIBC), 
unsaturated iron-binding capacity (UIBC), transferrin (TRF), transferrin saturation (TRFS%), direct bilirubin (DBIL), creatinin (CRE), sodium (Na), 
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calcium (Ca), magnesium (Mg) were determined in all samples.  
RESULTS: The activitiy of PAP and the values of Na, Ca, Mg, DBIL, CRE were significantly decreased (p<0.05-p<0.01), ALZ-activity was increased 
(p<0.05) with exercise plus vitamin C treatment. While TIBC was decreased (p<0.05) in exercise group, it was significantly increased (p<0.05) 
with exercise plus vitamin C treatment. UIBC was significantly increased (p<0.05) with exercise and exercise plus vitamin C treatment.   
CONCLUSION: Based upon these results, exercise may play an important role in increasing of amylase activity and in decreasing of total iron-
binding capacity. Vitamin C may play a considerable function in increasing of total iron-binding capacity and in decreasing of the prostatic acid 
phosphtase activitiy.  
This study was partially founded by the Commission of Scientific Research Projects of Harran University. 
Key words: Vitamin C, Iron Panel, Acid Phosphtase, Football 
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GİRİŞ-AMAÇ: Ekrin ter bezlerinin dinlenim durumundaki aktivitesi olan deri iletkenlik seviyesi (DİS) dikkat düzeyini yansıtan sempatik deri 
cevabı olup, dikkatin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Deri iletkenlik cevabı (DİC) ise; bir uyarı dizisine karşı oluşan iletkenlik değişimidir. 
Çalışmamızda; dört farklı bireysel sporcu grubu ile sedanterlerde deri iletkenlik seviyeleri ve cevaplarını inceleyerek karşılaştırmak 
amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Çalışmaya; dominant eli sağ el olan Erciyes Üniversitesi BESYO' da öğrenim gören, yaşları 18-25 arasında, dört farklı sporcu grubu 
(yüzme, kayak, tenis ve tekvando) ile aynı yaş grubunda olan sedanter bireyler olmak üzere her grupta 10 olacak şekilde toplam 50 erkek 
öğrenci katılmıştır. DİS ve DİC kayıtları, her iki elin 2. ve 3. parmaklarının distal falankslarına yerleştirilen elektrotlarla MP30 sistemi yardımıyla 
alınmış, sağ ve sol el tonik ve fazik DİS ile fazik DİC parametreleri değerlendirilmiştir. Sağ ve sol elin DİS ve DİC değerleri grup içi olarak 
eşleştirmeli t-testi ile karşılaştırılmıştır.  
BULGULAR: Bireysel sporcuların DİS ve DİC değerleri sedanterlerle karşılaştırıldığında, sedanterlere göre yüzücülerde sağ ve sol el tonik ve fazik 
DİS ile fazik DİC' leri daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Gruplararası karşılaştırmada ise; yüzücülere göre sadece tekvandocuların sol el tonik ve 
fazik DİS'leri anlamlı oranda düşüktü (p<0.05). Sağ ve sol elin DİS değerleri kendi içinde karşılaştırıldığında; sedanterlerde dominant olan sağ 
elin hem tonik hem fazik DİS’leri, tekvandocularda ise sadece tonik DİS’leri sol ele göre daha yüksekti. Kayakçılarda ise sağ elin fazik DİS 
değerleri sol ele göre daha düşüktü(p<0.05).   
SONUÇ: Kayakçılarda sağ elin fazik DİS değerleri sol ele göre daha düşükken, deri iletkenlik seviyesi ile cevaplarının sedanterler ile 
tekvandoculara göre yüzücülerde daha yüksek olması, özellikle yüzücülerde sempatik deri cevabının ve buna bağlı olarak da dikkatin daha 
yüksek olduğunu göstermektedir.  
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından TYL:2014-5483 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Deri iletkenlik seviyesi (DİS), deri iletkenlik cevabı (DİC), bireysel sporcular 
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AIM: Skin conductance level which is the relaxation state of eccrine sweat glands is sympathetic skin response which reflects attention level 
and it is used for attention assessment. Skin conductance response is conductance alteration which is forming against stimulant series. The 
study has aimed to compare by looking into skin conductance level and responses of four different individual athlete groups and the sedentary. 
MATERIALS: In total between 18-25 year-old 50 male students whose right hands are dominant and studying at Physical Education and Sports 
High School, Erciyes University have taken part in the study. There have been five groups consisting of 10 students each from four different 
sports branches (swimming, skiing, tennis, taekwondo) and the sedentary from the same age group. Recording of SCL and SCR are taken from 
2nd and 3rd fingers of each hand by the aid of electrodes which are placed distal phalanx of fingers and MP30 system. Tonic and phasic SCL of 
right and left hand and phasic SCR parameters have been evaluated. SCL and SCR values of right and left hand have been compared with in-
group matching t-test.   
RESULTS: When SCL and SCR values of individual athletes have been compared with the sedentary, it is detected that tonic and phasic SCL and 
phasic SCR values of swimmers’ right and left hands have been more than the sedentary (p<0,05). But when the groups are compared, tonic 
and phasic SCL values of taekwondo players’ left hands are quite less than swimmers’ (p<0,05).When SCL values of right hands and left hands 
are compared, the sedentary, whose right hands are dominant, tonic and phasic SCL values of them and taekwondo players’ right hand SCL 
values are higher than left ones. Skiers’ right hands phasic SCL values are lower than left ones (p<0,05)  
CONCLUSIONS: While skiers’ right hands phasic SCL values are lower than left ones, swimmers’ SCL and SCR values are higher than the 
sedentary and taekwondo, which proves that swimmers’ sympathetic SCR and accordingly their attention are higher.   
This study has been supported with project (number TYL:2014-5483) by Erciyes University Researching Fund. 
Key words: Skin conductance level (SCL), skin conductance response (SCR), individual athlethes 
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AMAÇ: Sedanter kadınların dinlenim metabolizma hızı ölçümü(RMR) sırasında elde edilen yağ kullanımı ile maksimal egzersiz testi sırasında 
tespit edilen en yüksek yağ yakım aralığının (fatmax) kilolu ve zayıf bireyler arasındaki farkının tespiti amaçlanmıştır.  
MATERYAL-YÖNTEM: Çalışmaya, yaşları 23.4 ± 2.9 yıl olan 10 normal (BMI 20.3±1.5 kg/m2), yaşları 23.5 ± 2.1 yıl olan 10 kilolu (BMI 29.5±4.4 
kg/m2) olmak üzere toplam 20 kadın katılmıştır. Katılımcıların tamamından gönüllü onamı alınmıştır. Metabolik değerlendirmelerde indirekt 
kalorimetre (Quark b2) kullanılmıştır. Maksimal test ve (RMR) ölçümleri sabah, en az sekiz saat açlık sonrası, performans testleriyse koşu 
bandında (Cosmed T-150) ve şiddeti giderek artan şekilde yapılmıştır. Testten önceki 24 saatlik beslenmeler kaydedilmiş, BEBİS paket 
programıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar ortalama±SD olarak sunulmuş,gruplar arası değerlendirmede student-t-test, grup içi değerlendirmede 
bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır.  
BULGULAR: Katılımcıların 24 saat içerisinde tükettikleri besinlerin toplam kalori değerleri ve içerikleriyle, RMR'de sarf edilen enerjinin ve elde 
edildiği substrat kaynakları arasında fark gözlenmemiştir. Normal ve kilolu bireylerin dinlenimde yağdan sağladıkları enerji ve fatmax'te elde 
edilen enerji değerleri sırasıyla 350.9±161.0kcal/gün,2714.9±752.3kcal/gün ve 609.0±406.2kcal/gün,4660.7±2704.8kcal/gün olup dinlenim 
değerleri arasında farklılık bulunamamıştır. Ancak fatmax'te harcanan enerji miktarlarında normal ve kilolu bireyler arasında anlamlılık 
görülmüştür (p<0.05). Her iki grupta da fatmax'te yağlardan elde edilen enerji miktarının dinlenimde yağdan elde edilen enerji miktarına kıyasla 
aynı oranda arttığı görülmüştür.   
SONUÇ: Egzersizde dinlenime kıyasla artan metabolik gereksinimlerin karşılanabilmesi için substratların kullanımında da artış gözlenir.Kilolu 
bireylerin dinlenimde ve egzersizde yağ asit mobilizasyonlarının daha fazla olması beklenmektedir. Dinlenim ile fatmax'te yağlardan elde edilen 
enerjinin oranı kişinin yağ asit oksidasyon miktarını işaret ediyor olabilmekle birlikte farklı BMI sınıflarına ait bireylerde bu oranın ne şekilde 
değiştiğinin incelenmesine ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Fatmax, metabolik hız, yağ oksidasyonu 
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AIM: The aim of the study is to determine the differences of fat oxidation between resting and fatmax (maximal fat oxidation) in sedentary 
women having different body mass index (BMI).  
METHODS: Twenty sedentary women, normal group (n=10, age 23.4±2.9, BMI 20.3±1.5kg/m2) and overweight group(n=10,age 23.5±2.1,BMI 
29.5±4.4 kg/m2) were participated the study. Indirect calorimeter was used for metabolic evaluation. Resting metabolic rate (RMR) and fatmax 
measurements were performed in the morning after at least 8hours of fasting. Exercise tests were performed on a treadmill with an 
incremental test protocol. The participants recorded their food consumption the day before and their caloric intake was evaluated by BEBIS 
program. The results are given as mean±SE. Student-t-test used to compare the groups, and paired samples-t-test was used to evaluate the 
different parameters of each group.  
RESULTS: Total caloric uptake was similar between groups both quantitatively and qualitatively. Also RMR and substrate sources for RMR was 
similar. The energy produced from fats during resting and fatmax in both groups 350.9±161.0kcal/day, 2714.9±752.3kcal/day and 
609.0±406.2kcal/day, 4660.7±2704.8kcal/day respectively. The resting values were similar between groups. However fatmax values were 
significantly different (p<0.05). In addition the rate of increase from resting to fatmax was similar in both groups.   
DISCUSSION: At exercise, metabolic increases and the substrate usage increases to overcome metabolic requirement. Also overweight 
individuals are predicted to have higher fatty acid mobilization during exercise and rest. The raito of energy produced from fats during fatmax 
to resting might indicate the subject’s ability to utilize fatty acids. There is a necessity of further studies for different BMI groups to show how 
this ratio changes. 
Key words: fatmax, metabolic rate, fat oxidation 
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Pamukkale Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Yapılan araştırmalar egzersizin yararlarının iskelet kası aracılı olduğunu göstermiştir. Matriks metalloproteinaz (MMP)'lar iskelet 
kası ekstrasellüler matriksinde (ESM) rol oynamaktadırlar. Doku inhibitörü matris metalloproteinazlar (TIMP) hücre dışı matriks yıkım alanını 
sınırlayarak MMP'leri azaltır. Hyalüronik asit (HA), özellikle bağ dokusunun ekstrasellüler matriksinde bulunan, yüksek molekül ağırlıklı, negatif 
yüklü lineer bir polisakkarittir. Fiziksel egzersiz, oksidan-antioksidan dengesinde çeşitli değişikliklere neden olmaktadır. Bu çalışmada, sıçanlarda 
akut ve kronik egzersiz sonrasında plazma MMP-1, TIMP-1, HA, TAS ve TOS düzeylerinde meydana gelebilecek değişiklikleri ve bu parametreler 
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.   
YÖNTEMLER: Çalışmada 2 aylık, 200–250 gr ağırlığında 26 adet, Wistar-albino erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar kontrol (n=10), akut egzersiz 
(n=7), kronik egzersiz (n=9) olmak üzere üç ayrı çalışma grubuna ayrıldı. Akut egzersiz grubu; koşu bandında %0,1 eğimle, 3 gün/hafta, 10 
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dk/gün, 20 m/dk şeklinde koşturuldu. Kronik egzersiz grubunda ise; sıçanlar toplam 4 hafta boyunca, haftada 7 gün koşu bandında %0,1 eğimle 
20 m/dk ve 60 dk/gün koşturuldu. Deney sonunda alınan kan örneklerinden elde edilen plazmada MMP-1, TIMP-1, HA, TAS ve TOS düzeyleri 
bakıldı.  
BULGULAR: Çalışmamızda tüm gruplar arasında plazma MMP-1, TIMP-1, HA ve TOS düzeyleri açısından anlamlı bir fark gözlenmezken, TAS 
düzeyleri ve OSİ indeksleri anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.05). İkili karşılaştırmalarda kontrol ve akut egzersiz grupları arasında bu 
parametreler açısından fark gözlenmezken, kontrol ve kronik egzersiz grupları arasında TAS ve TOS düzeyleri anlamlı olarak farklıdır (p<0.05). 
Akut ve kronik egzersiz grupları arasında sadece OSİ indeksleri arasındaki fark anlamıdır (p<0.05).  
SONUÇ: Bizim bulgularımıza göre akut ve kronik egzersiz yapmanın plazma MMP üzerinde olumlu bir etkisi olmadığını ve egzersizin oksidatif 
stresi ortaya çıkarırken antioksidan enzimleri inhibe ederek antioksidan sentezini azaltıcı etki gösterdiğini söyleyebiliriz. 
Anahtar Kelimeler: antioksidan, egzersiz, matriks metalloproteinaz 
 

PC154 
The Effects of Acute and Chronic Exercise on Plasma Matrix Metalloproteinase and Total Antioxidant Levels in Rats 
Melek Tunc Ata, Mukaddes Mergen Dalyanoğlu, Sebahat Turgut, Günfer Turgut  
Department of Physiology, Pamukkale University, Denizli, Turkey  
 
AIM: Developing research has demonstrated that many of the benefits of exercise are mediated through the role of skeletal muscle. MMPs 
play an important role in the homeostasis of the extracellular matrix (ECM) in skeletal muscle. Tissue inhibitor matrix metalloproteinases 
(TIMPs) inhibit thereby limit the extent of extracellular matrix degradation. Hyaluronic acid is a negatively charged high-molecular-weight 
polisaccharide distributed in the extracellular space. Physical exercise creates various changes in the oxidant-antioxidant balance. The purpose 
of this study was investigate the levels of MMP-1, TIMP-1, HA, TAS and TOS following acute and chronic exercising in rats.  
METHODS: Twenty-six Wistar Albino male rats were divided in to three groups: control (n=10), acute exercise (n=7) chronic exercise (n=9). A 
treadmill exercise was performed 3 days/week, 10 min/day for 4 weeks in acute groups. In chronic group, exercise performed 7 days/week, 60 
min/day for 4 weeks. At the end of the experiment, plasma MMP-1, TIMP-1, HA, TAS, TOS levels were measured.  
RESULTS: In our study, no significant difference in the level plasma MMP-1, TIMP-1, HA and TOS but TAS levels and OSİ index were found 
significantly different among three groups (p<0.05). No significant difference was observed for these parameters between acute and chronic 
groups. TAS and TOS levels were found significantly different between control and chronic group (p <0.05). Only OSİ index is significant 
difference between acute and chronic groups (p <0.05).  
CONCLUSIONS: According to our findings, acute and chronic exercise does not have a positive effect on plasma MMP. It can say that exercise, 
oxidative stress appears with the development of oxidants, inhibits antioxidant enzymes decreasing antioxidant synthesis. 
Key words: antioxidant, exercise, matrix metalloproteinase 
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GİRİŞ-AMAÇ: Van Bölgesi’nde bulunan futbol hakemleri ile sedanter bireylerin antropometrik karakterleri arasında farklılıkları değerlendirmek 
amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: 24 hakem(hakem grubu) ve 24 bireyin(kontrol grubu) bulunduğu iki çalışma grubu oluşturuldu. Her iki çalışma grubundan boy, 
ağırlık, BKİ(Beden Kütle İndeksi), triceps DKK(Deri Kıvrım Kalınlığı), supscapular DKK, supraspinale DKK, baldır DKK, üst kol çevresi, baldır çevresi, 
dirsek genişliği, diz genişliği ölçüleri alındı ve ek olarak lateralizasyon ve el ikinci parmağının dördüncü parmağa oranı(2D/4D) değerlendirildi. 
BULGULAR: Kontrol grubunun (74,8kg) hakem grubuna göre (75,4kg) daha hafif olduğu gözlendi. Hakem grubunun (176cm) kontrole göre 
(171cm) daha uzun olduğu tespit edildi. BKİ açısından hakem grubunun (24,1kg/m2) kontrole göre (25,4kg/m2) daha düşük bir ortalamada 
olduğu tespit edildi. Triceps DKK ölçümlerinde kontrolün (12,1mm), hakemlere göre daha yüksek değerlere sahip olduğu (10,2mm) saptandı. 
Triceps DKK açısından aday hakemler mesleğe başlangıç döneminde hakem grubu içerisinde en yüksek değere sahipken, hakemlikte klasman 
atladıkça bu değerin düştüğü gözlemlendi. Alınan diğer DKK’larında da benzer bir durum tespit edildi. Lateralizasyon açısından hakem grubunun 
daha çok her iki elini kullandığı, kontrol grubunun daha çok sağlak oldukları görüldü. 2D/4D oranı açısından gruplar incelendiğinde kontrol 
grubu (0,97) ile hakem grubunun (0,97) eşit oranda olduğu tespit edildi. Gruplar arasında gözlenen farkların istatistiksel anlamlılık düzeyine 
ulaşmadığı görüldü (p>0,05).  
SONUÇ: Hakem olarak görev almak amacıyla yapılan antrenmanların, BKİ ve deri kıvrım kalınlığı değerleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu 
belirlenmiştir. Antropometrik değerler arasında anlamlı bir farklılığın bulunamamasında, hakem adaylarının bu işi daha sıkı antrenman 
programlarını içeren tam zamanlı bir meslek olarak yapmamalarının katkısı olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Antrenman, fiziksel parametreler, futbol, hakem, spor 
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AIMS: It was aimed to evaluate the differences between anthropometical characters of football referees and sedentery people in Van region. 
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METHODS: Two study groups were formed composed of 24 referees (referee group) and 24 control individuals (control group). From each 
group, height, BMI(Body Mass Index), triceps SFT(Skin Fold Thickness), supscapular SFT, supraspinal SFT, calf SFT, calf circumference, arm 
circumference, elbow width, knee width were obtained and lateralization as well as ratio of second digit to fourth digit(2D/4D) were assessed. 
RESULTS: Control group (74.8kg) was lighter compared to referee group (75.4kg). Referee group (176cm) was higher compared to control 
group (171cm). Referee group was found at a lower mean for BMI (24.1kg/m2) compared to control (25.4kg/m2). For triceps SFT, control 
(12.1mm) was higher in value compared to referee group (10.2mm). Triceps SFT was highest at the beginning period of referee position and 
with time this value decreased. In other SFT values a similar situation was observed. For lateralization referee group used two arms more 
whereas control group was more right handed. When groups were assessed for 2D/4D ratio, control group (0.97) and referee group (0.97) was 
found to have similar ratios. Differences between groups didn’t reach statistical significance (p>0.05).  
CONCLUSION: Training performed to be a referee is found to exert a positive effect on BMI and SFT values. Although no significant differences 
were found between anthropometric values, this result may be related with the fact that referees perform this activity as a free time activity 
rather than a full time position including regular training programs. 
Key words: Exercise, football, physical parameters, referee, sports 
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Bireysel Sporcularda Antropometrik ve Somatotip Özelliklerin Karşılaştırılması 
Kürşad Şahin, Osman Özocak, Sami Aydoğan 
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Değişik spor dalları ve aynı spor dalının farklı kategorileri arasında, vücudun yapısal özelliklerinin farklılıklar gösterdiği 
bilinmektedir. Bu durum sporcuların farklı spor dallarına yönlendirilmesinde, küçük sporcuların eğitiminde ve elit sporcuların antrenman ve 
performanslarının artırılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sporcuların morfolojik ve fizyolojik yapılarının belirlenmesi oldukça 
önemlidir. Çalışmamızda, dört farklı bireysel sporcu grubu ile sedanterlerin antropometrik ve somatotip özelliklerini karşılaştırmak 
amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Çalışmaya örneklem grubu olarak Erciyes Üniversitesi BESYO' da öğrenim gören, yaşları 18-25 arasında, 4 farklı branştan (yüzme, 
kayak, tenis ve tekvando) 40 gönüllü ile aynı yaş grubunda olan sedanterler (n=12) olmak üzere toplam 52 erkek öğrenci katılmıştır. Somatotip 
sınıflandırması, Heat-Carter yöntemine göre değerlendirilmiştir. Antropometrik özelliklerden; deri kıvrım kalınlığı (DKK) ve çap ölçümleri kaliper 
ile, çevre ölçümleri mezura ile, boy ve kilo ölçümleri ise boy ölçer skalası ve tanita ile gerçekleştirilmiştir. İstatiksel analizlerde SPSS 21.00 for 
Windows paket poğramı kullanılmıştır. Çalışma ERÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığının 2014/445 nolu kararı ile onaylanmış ve katılımcı 
onay formu doldurtulmuştur.  
BULGULAR: Sedanter ve bireysel sporcu grupları arasında demografik özellikler ve DKK açısından anlamlı bir fark yoktu. Bireysel sporcuların çap 
ve çevre ölçümleri, bitrokanterik, ayak ve elbileği çapları ile boyun, omuz, önkol ve baldır çevreleri sedanterlere göre daha yüksekti(p<0.05). 
Heat-carter sınıflamasına göre; kayakçıların ekdomorfik-endomorfi (5-2-4), tekvandocuların mezomorfik-endomorfi (6-4-3), tenisçilerin dengeli 
endomorfi (5-2-2), yüzücülerin ekdomorfik-endomorfi (5-2-3), sedanterlerin ise mezomorfik endomorfi (6-3-2) özelliğinde oldukları 
saptanmıştır.   
SONUÇ: Örneklem grubunu oluşturan 4 grup sporcunun endomorf ve mezomorf nitelikler taşıdığı, ancak örneklem grubumuz elit-performans 
grubu olmadığından, endomorf vücut tipine doğru yığılmaların olduğu görülmüştür. Sporcuların kendi vücut yapılarına uygun spor dalları ile 
uğraşmaları performanslarını artıracak olup, bu konuda daha büyük katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır.  
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından TYL:2014-5483 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Somatotiplendirme, antropometrik ölçüm, bireysel sporcular 
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Comparison of Anthropometric and Somatotype Features of Individual Athlethes 
Kürşad Şahin, Osman Özocak, Sami Aydoğan  
Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Kayseri, Turkey  
 
AIM: It is known that structural characteristics of body show diversities in different sports branches and even different classes of the same 
sports branch. This is vitally important for directing of athletes to different sports branches, training of junior athletes and increasing 
performance of professional athletes. For this reason determination of athletes’ morphological and physiological structure is quite important. 
In our study it is aimed to compare four different individual athlete groups and the sedentary anthropometric and somatotype features. 
MATERIALS: 40 volunteers study at Physical Education and Sports High School, Erciyes University. Their ages are between 18-25 and they are 
from 4 different branches (swimming, skiing, tennis, taekwondo). 12 sedentary students are of the same age group. In total 52 male students 
has joined the study as sample group. Somatotype classification has been evaluated with Heat-Carter method. For anthropometric features; 
skinfold thickness and diameter measurements have been measured with caliper, body size(waist measure)has been measured with tape, body 
height and weight have been measured with height measurement scale and weighing scale. SPSS 21.00 Windows packaged software has been 
used for statistical analyses. This study has been confirmed by ERU Clinical Ethic Committee (2014/445) and informed approval form was filled. 
RESULTS: There are not big difference between the sedentary and individual athlete groups in terms of skinfold thickness and demographic 
features. Individual athletes’ diameter and waist measurement, bitrochanteric diameter of their foot, wrist, neck, shoulder, forearm and calf of 
the leg are more than the sedentary (p<0,05). According to Heat Carter classification it is detected that skiers’ ectomorphic- endomorphy as (5-
2-4), taekwondo players’ mesomorphic- endomorphy as (6-4-3), tennis players’ balanced endomorphy as (5-2-2), swimmers’ ectomorphic- 
endomorphy as (5-2-3) and the sedentary mesomorphic-endomorphy as (6-3-2).  
CONCLUSIONS: Sample group forming 4 athlete groups have endomorph and mesomorph qualifications but our sample group is not solid 
performance group so conglomeration is detected towards endomorph body type. Athletes who perform sports branches which are pertinent 
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to their body structure are increasing their performance and it is in need of a study with broad participation.  
This study has been supported with project (number TYL:2014-5483) by Erciyes University Researching Fund. 
Key words: Somatotyping, anthropometric measurement, individual athletes 
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GİRİŞ-AMAÇ: Menopoz maalesef yaşın ilerlemesine paralel olarak kadınlarımızda görülen bir tablodur. Menopozun başlamasıyla birlikte bazal 
metabolizma hızı (BMR)’nda azalma, kişinin kilosunda artış baş göstermektedir. Menopozun başladığı dönemin ileri yaşlar olduğu göz önüne 
alındığında Fiziksel Aktivitelerin (FA) giderek azaldığı ve buna bağlı birtakım rahatsızlıkların oluştuğu bir gerçektir. Bazal Metabolizma (BMR) ve 
FA’daki azalma ile Vücut Kitle İndeksi (BMI)’ndeki artış birleştiğinde, Obezite ve Metabolik Sendrom gibi hastalıkların oluşumuna ortam 
hazırlamaktadır. Hem yaş ilerlemesinin hem de postmenopozal dönemin ortaya çıkardığı olumsuzlukların kaldırılmasında kişinin aktif katılımının 
olmadığı, fakat aktif kas kontraksiyonları kadar kişiye katkıda bulunabilen, Mikro-vibrasyon yöntemlerinin uygulanması, FA azlığı ve 
postmenopozal dönemin getirdiği dezavantajları ortadan kaldırabilir.  
Vücuda uygulanan vibrasyon çalışmaları uzaya gönderilen astronotların kas ve kemik yapılarındaki kayıpları yok etmek için başlamış, 
günümüzde bireyin yaşam kalitesini arttırmak adına ağrı tedavileri, lenf sistemi hastalıkları, çeşitli metabolik ve sistemik hastalıklar ile 
fiziksel/psikolojik stresin tedavi edilmesi yönünde gelişim göstermiştir. Bu çalışmada mikro-vibrasyon uygulamalarının metabolizma üzerindeki 
etkisinin araştırılması, BMR ve BMI üzerindeki etkilerine göre değerlendirme yapılarak, postmenopozal dönemin getirmiş olduğu dezavantajları 
en aza indirilmesi yönünde çalışma yapılması amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Çalışmamıza, Ortospor Spor Sakatlıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen postmenopozal dönemde primer 
osteoporoz hastası 26 kadın katılmıştır. Mikro-vibrasyon uygulama öncesi ve sonrası BMR ve BMI ölçümleri alınmıştır. Çalışmada mikro-
vibrasyon kaynağı olarak HHP marka andulasyon yatağı (vibrasyon frekansı 50-60 devir/sn) kullanılmıştır. Hastaların BMR ölçümleri Cosmed 
marka Fitmade Pro metabolizma cihazıyla, BMI değerleri Tanita marka ve BC-1000 model tartıyla gerçekleştirilmiştir. Mikro-vibrasyon 
uygulaması yapılan hastalardan (n=17) ve uygulamanın yapılmadığı hastalardan (n=9) elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programında 
değerlendirilmiştir. p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.  
BULGULAR-SONUÇ: Katılımcıların BMR, BMI, Vücut Yağ Yüzdesi (VYY), Yağsız Vücut Ağırlığı, Metabolizma Yaşı (MA), Vücut Su Yüzdesi (VSY) 
değerlerine bakılmış, veriler kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır.  
Mikro-vibrasyon uygulanan grupta Vücut Kas Kitlesinin ve VSY arttığı, VYY ve MA azaldığı, diğer parametrelerde ise değişikliğin olmadığı tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: BMI, BMR, Vücut Yağ Yüzdesi, Mikro-vibrasyon, Bioimpotasns 
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INTRODUCTION AND AIM: Unfortunately, the progress of the age of menopause it is commonly seen in women. Decrease of basal metabolic 
rate and increase of person's weight is seen with the onset of menopause. Decrease in basal metabolism and physical activity coupled with the 
increase in body mass index, it leads to the formation of obesity and diseases such as metabolic syndrome. Implementation of Micro-vibration 
method can eliminate the disadvantage of lack of physical activity and postmenopausal period.  
The vibration applied to the body work began to eliminate muscle and bone loss in astronauts and nowadays progress, in order to improve the 
individual's quality of life, for treating physical/psychological stress, pain treatment, lymphatic system diseases treanment and various 
metabolic and systemic diseases treatment. In this study aimed to investigate the effect on the metabolism of the application and minimize the 
disadvantages of the postmenopausal period with analyzed micro-vibration effects on BMR and BMI.  
METHODS: In our study, 26 female patients in postmenopausal period with primary osteoporosis participated from Ortospor Sports Injuries, 
Physical Therapy and Rehabilitation Center. Micro-vibration before and after BMR and BMI measurements were taken. HHP brand andullation 
the bed (vibration frequency of 50-60 cycles/sec) was used as a micro-vibration source. BMR measurements were carried out with Cosmed 
brand Umeda Pro Fit metabolism devices and BMI values were carried out with Tanita BC-1000 model scale. The data, obtained from treated 
patient (n=17) and untreated patient (n=9), analized with SPSS 21 Statistical program. p<0,05 was considered significant.  
RESULTS AND CONCLUSIONS: The participants Metabolic Age (MA), Free Fat Mass (FFM), Body Fat Mass (BFM), BMR, BMI and body water 
percentage values were compared with the control group.  
In micro-vibration administered group, it was determined that body muscle mass and body water percentage increased, body fat mass and 
metabolic age reduced, no change in the other parameters. 
Key words: BMI, BMI, Body Fat Percentage, Micro-vibration, Bioimpotasns 
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GİRİŞ: Anksiyete stresli bir durumda birey tarafından verilen doğal bir reaksiyondur ve oluşan stresin büyük bir kısmı rekabet ve skora dayalı 
egzersiz formlarında performansı olumsuz etkileyebilmektedir. Tükürük kortizolü, stres durumunda birkaç dakika içerisinde vücuttaki hızla 
değişen serbest kortizol seviyesini yansıtmaktadır. Tükürükte kortizol çalışmaları psikolojik stres, kronik stres, akut stres, fiziksel stres gibi birçok 
alanda pratik ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Sunulan çalışmanın amacı; bir takım sporu olan hentbolda sporcuların maç öncesi 
maç arası ve maç sonrası tükürük kortizol düzeylerinin analiz edilmesiyle müsabakanın oluşturduğu stres düzeyinin incelenmesidir.   
YÖNTEMLER: Çalışmaya Ondokuzmayıs Üniversitesi Erkek Hentbol Takımında yer alan 14 elit sporcu (n=14) katılmıştır. Tükürük numuneleri, 
yarıfinal müsabakasında; müsabakadan 30 dk önce, devre arasında ve müsabaka bitiminde olmak üzere 3 defa alınarak tükürük kortizol 
seviyeleri ELISA yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler paired t-testi ile analiz edilmiş ve p<0.05 düzeyindeki değerler anlamlı olarak 
kabul edilmiştir.   
BULGULAR: Yapılan analiz sonucunda sporculardan alınan üç farklı numunede tükürük kortizol seviyelerinin değiştiğini göstermiştir (p=0.042). 
Devre arası kortizol düzeyi müsabaka öncesi kortizol düzeyinden daha yüksekti (P=0.006). Yarışma sonrası kortizol düzeyi ile yarışma öncesi 
kortizol düzeyi arasından istatistiksel bir fark gözlenmedi (P>0.05).   
SONUÇLAR: Bir takım sporu olan hentbolda stres hormonu olan kortizol, maçın devre arasında yükselmiş ve maç sonrası tekrar başlangıç 
düzeyine düşmüştür. Bu bağlamda, hentbol gibi fiziksel stresin yoğun olduğu bir spor dalında tükürük kortizolü, stres düzeyini belirlemek için 
non-invazif bir parametre olarak faydalı görünmektedir. Kortizol hormonundaki değişikliklerin başarı üzerine etkileri belirlenerek oyun ve 
oyuncular için stratejiler geliştirilebilir. 
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INTRODUCTION: Anxiety is a natural reaction given in certain time by an individual and stress manifested as result of this might negatively 
affect performance in competitive and score-driven exercise forms. In human body, salivary cortisol reflects rapidly changing free cortisol levels 
within minutes in response to stress. Salivary cortisol studies are carried out as reliable and practical method for the assessment of various 
stress types such as psychological stress, chronic stress, acute stress and physical stress. Aim of the current study was to assess stress levels in a 
team game like handball and to measure the salivary cortisol levels in players before match, half-time and after the match. 
METHODS: Elite handball players (n=14) who were playing for Ondokuz Mayıs University male handball team were included in the study. In a 
semifinal match, salivary samples were taken 3 times: before the match, in the half-time and after the match. Salivary cortisol levels were 
analyzed by ELISA. Data were analysed by paired t-test and p<0.05 denoted statistical significance.   
RESULTS: Analyses show that three samples taken from the players have different levels of cortisol (P=0.042). Half-time cortisol levels were 
higher than the levels before the match (P=0.006). There were statistical differences between before and after the match samples (P>0.05). 
CONCLUSIONS: As a team game, stress hormone cortisol has risen in the half-time and has dropped back to pre-match levels afterwards in a 
handball game. In this regard, salivary cortisol seems to be a useful parameter to assess stress level in a physically demanding game like 
handball. By the assessment of the effects of cortisol on success, strategies might be developed for the games and players. 
Key words: Handball, Cortisol, Stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Fiziksel aktivitenin farklı kognitif fonksiyonlar üzerindeki yararlı etkilerinin gösterildiği çalışmalar giderek artmaktadır. Bu 
çalışmalar fiziksel aktivitenin dikkat, kognitif fonksiyon, episodik bellek gibi fonksiyonları geliştirdiğini savunmaktadır. Bir çalışmada kardio-
aerobik egzersiz protokolüne katılmış sedanter kişilerde prefrontal korteks ve temporal korteks hacminde artış olduğu gösterilmiştir. 37 
sedanter yetişkinde yapılan randomize bir çalışmada ise kısa süreli aerobik egzersizin sağ ve sol hipokampuste kan akışını arttırdığı, bellek 
performanslarında olumlu kognitif kazanımlar sağladığı gösterilmiştir. Çalışmamızda sağlıklı sedanter yetişkin erkeklerde aerobik egzersizin 
kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.  
YÖNTEMLER: 7 sağlıklı sedanter erkek, Karvonen metodu ile belirlendiği şekilde 220-yaş formülünden hesaplanan maksimal kalp hızının %60-
70’inde olan kalp hızında, sıcaklığı 25°C olan spor salonunda, haftada 3 gün, 60 dk/gün ve 3 hafta boyunca büyük kas gruplarını içeren kalistenik 
egzersiz programına alındı. Egzersiz süreci 5dk ısınma, ardından %60-70 kalp hızında egzersiz programı ve 5 dk.lık soğuma periyodu ile 
sonlandırıldı. Kognitif testler, ilk egzersiz antrenmanına başlamadan önce uygulandı. Kısa ve uzun süreli bellek kapasitesi, bilişsel akıcılık gibi 
bilişsel süreçleri ölçen harf uzamı, dizisel konum paradigması ve bilişsel akıcılık görevleri uygulandı. Toplam test süresi 15 dakika olup kognitif 
testler üniversitemizin Psikoloji laboratuvarında uygulandı. Söz konusu görevler, araştırmacılar tarafından oluşturuldu, programlanması ve 
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uygulanması e-prime Professional edition 2.0 programıyla yapıldı. Aynı beyin fonksiyonlarını değerlendiren test bataryası 3 haftalık egzersiz 
eğitiminin sonunda yeniden uygulandı.  
BULGULAR: Sonuçlar Wilcoxon istatistiksel yöntemi ile değerlendirildi. Hatırlanan ortalama harf sayısı testinde egzersiz öncesi ve sonrası 
değerlerinde anlamlı fark (p<0.05) bulunurken, hatırlanan ortalama kelime sayısı ve üretilen kelime sayısı testinde anlamlı fark bulunmadı 
(p>0.05).   
SONUÇ: Çalışmamız ön çalışma niteliğinde olup, 3 haftalık submaksimal aerobik egzersiz öncesi ve sonrasında yapılan kognitif testlerde harf 
uzamı bataryasında anlamlı değişiklik bulmakla birlikte, daha fazla sayıda gönüllülerde yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: egzersiz, kognitif fonksiyon 
 

PC159 
The Effects of Physical Exercise on Cognitive Performance in Sedantary Adults 
Ferihan Çetin

1
, Elçin Baykal

2 
 

1
Izmir University Faculty of Medicine, Physiology Department, Izmir, Turkey  

2
Izmir University Arts and Sciences, Psychology Department, Izmir, Turkey  

 
INTRODUCTION AND AIM: Physical activity has a role in developing attention, cognitive functions and episodic memory. Sedentary people who 
participated in cardio-aerobic exercise protocol, has been shown to increase the volume of prefrontal and temporal cortex. In a randomized 
study of 37 sedentary adults participated in a short-term aerobic exercise, shown to provide positive gains in memory and cognitive 
performance with increases blood flow in hippocampus. We aimed to investigate the effect of submaximal exercise on cognitive function in 
healthy sedentary men.  
METHOD: In 7 healthy sedentary men, maximal heart rate (according to Karvonen) of 60-70% is determined for submaximal exercise. In a gym 
at 25°C, subjects performed calisthenic exercise including large muscle groups for 3 days per week, 60 min/day for 3 weeks. Exercise 
programme included 5min warm-up, submaximal exercise and 5 min cooling period. Cognitive tests were performed before starting the first 
exercise training. Letters span, serial position paradigm and cognitive fluency tasks are applied that measure cognitive processes such as 
capacity of short and long term memory and cognitive fluency. Total test time was 15 minutes and were performed in the Psychology 
laboratory of the university. Tasks were created by researchers, programming and implementation was done by e-prime Professional Edition 
2.0. The same battery of tests were performed again at the end of a 3-week exercise training.  
RESULTS: Results were analyzed using the Wilcoxon method. Significant difference was found between recalled average number of letters in 
the pre-exercise and post-test (p<0.05), but there was no significance in the the average number of words recalled and number of words 
produced test (p>0.05).   
CONCLUSION: Although this work is a preliminary study, there was significant difference after 3 weeks of submaximal aerobic exercise in 
cognitive tests of the letter span battery, however, it must be performed on more subjects. 
Key words: exercise, cognitive function 
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AMAÇ: Reaktif oksijen türlerini de kapsayan serbest radikallerin aşırı üretilmesi ülseratif kolitte kolonik doku hasarının artmasına neden 
olabilmektedir. Çörekotu yağının (NSO) antioksidatif ve immunomodulatif etkileri olan biyokimyasal bileşenlere sahip olduğu ileri 
sürülmektedir. Bu çalışmada, asetik asit ile sıçanlarda oluşturulan deneysel kolitte oksidatif hasar üzerine NSO’nun olası etkisinin araştırılması 
amaçlandı.  
YÖNTEMLER: Bu çalışma 150-200 g ağırlığı olan 2-2.5 aylık wistar albino sıçanlar üzerinde yürütüldü. Birinci gruba (n=10) rektal yolla 2 mL 
serum fizyolojik; ikinci gruba (n=10) 2 mL serum fizyolojik ile 2 mL % 5’lik asetik asit (AA) verildi. Üçüncü gruba (n=10) rektal yolla 2 mL AA ve 
gastrik gavajla 1 mL/kg (vucut ağırlığı) soğuk presle üretilen ticari NSO verildi. Çalışmada miyeloperoxidaz (MPO), katalaz (KAT), arilesteraz 
(ARE) aktiviteleri ile total thiol (T-SH), total antioksidan kapasite (TAK), total oksidan seviye (TOS), lipid hidroperoksit (LOOH) ve oksidatif stress 
indeksi (OSI) değerleri ölçüldü. Veriler varyans analizi ve Mann–Whitney U testi ile SPSS 11.5 programında analiz edildi.  
BULGULAR: Asetik asit uygulaması ile plazmada KAT (p=0,034) aktivitesi ile TOS (p=0,041), LOOH (p=0,034) ve OSI (p=0,007) değerleri anlamlı 
olarak yükselirken, TAK (p=0,006) anlamlı düzeyde azaldı. NSO uygulandığında OSI (p=0,049) değerleri azalırken, TAC (p=0,01) değerleri 
yükseldi. Asetik asit grubu kolonunda MPO (p=0,001) ve KAT (p=0,001) aktiviteleri ile TOS (p=0,001), LOOH (p=0,025) ve OSI (p=0,001) değerleri 
artarken, ARE (p=0,032), T-SH (p=0,001) ve TAK (p=0,001) değerleri azaldı. NSO verilen grupta MPO (p=0,028) aktivitesi ile OSI değerleri 
azalırken, TAK (p=0.014) düzeyi yükseldi. Kolon hasarı skorları asetik asit ile artarken (p=0,001), NSO verilmesi ile önemli düzeyde (p=0,001) 
azaldı.  
SONUÇ: Deneysel kolitte NSO verilmesiyle toplam antioksidan kapasitenin yükseldiği, miyeloperoksidaz aktivitesi ile oksidatif stres ve kolon 
hasarının önemli düzeyde azaldığı gözlemlendi. Bu sonuçlara göre NSO, sıçanlarda asetik asit ile oluşturulan kolitte artan oksidatif stres ve 
kolon hasarının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir.  
Bu çalışma Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonunca kısmen desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çörekotu yağı, oksidatif stres, deneysel kolit, sıçan 
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AIM: Excessive production of free radicals (FRs) including reactive oxygen species may contribute significantly to development of the colon 
injury in ulcerative colitis. Biochemical components of nigella sativa oil (NSO) have been reported to have benefit properties for health, 
including antioxidative and immunomodulative activities. The present study was designed to investigate the possible role of NSO in 
experimental colitis induced by acetic acid in rats.  
METHODS: This study was conducted with Wistar albino rats aged 2-2.5 months that weighed 150-200 g. First group (n=10) intrarectally 
received a placebo (0.9% NaCl) and the second (n=10) intrarectally received 2 mL of 5% acetic acid and the placebo. The third group (n=10) 
intrarectally received 2 mL of 5% acetic acid plus commercial NSO (produced with cold press) 1 mL/kg of body weight via gastric gavage. Colon 
injury were scored according to histopathological appearances. Myeloperoxidase (MPO), catalase (CAT), and arylesterase (ARE) activities, and 
total thiol (T-SH), total antioxidant capacity (TAC), total oxidant status (TOS), lipid hydroperoxide (LOOH), and oxidative stress index (OSI) were 
analyzed in plasma and colon. Data were analyzed by variance analysis and Mann–Whitney U test using SPSS 11.5 program.  
RESULTS: In plasma, while CAT (p=0.034), TOS (p=0.041), LOOH (p=0.034) and OSI (p=0.007) increased following the administration of AA, TAC 
(p=0.006) decreased. OSI were decreased (p=0.049) while TAC increased (p=0.01) in response to NSO treatment. While MPO (p=0.001) and CAT 
(p=0.001) activities, and TOS(p=0.001), LOOH (p=0.025), and OSI (p=0.001) were increased, ARE (p=0032), T-SH (p=0.001), and TAC (p=0.001) 
were decreased in the colon in response to AA treatment. On the other hand, MPO (p=0.028) and OSI (p=0.049) decreased, but TAC (p=0.014) 
increased in response to NSO. Colon injury increased (p=0.001) in response to AA, they decreased (p=0.001) in response to NSO.  
CONCLUSIONS: The values of TAC were increased, while OSI, MPO and colon injury were decreased in response to NSO treatment. Based on 
these results, NSO might play an important role in modulating of oxidative stress-increasing and colon injury produced by AA in rats  
This study was partially founded by the Commission of Scientific Research Projects of Harran University. 
Key words: Nigella sativa oil, oxidative stress, experimental colitis, rats 
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AIM: The study explores the possibility of using the bilaterally represented system of dermatoglyphics as model of structural organization of 
brain two hemispheres. The very idea is based on literature data, which are indicative of genetic and phenotypic correlation between the brain 
motor functions and the asymmetry of finger dermatoglyphics.  
METHOD: The indicators of bilateral asymmetry of finger dermatoglyphics were studied and compared in two groups of volunteers with 
different type of hemispheres' dominance in organization of brain motor function (“dominant” hand) and sensory function (“dominant" eye).  
RESULTS: The findings reveal statistically true difference in asymmetry level between the right-handers and the left-handers, irrespective of 
sensory asymmetry profile.  
CONCLUSION: The right-handers appeared to show more asymmetry in comparison with the left-handers. This trend is particularly manifested 
for functionally active field of hand (Field R), covering I-III fingers. 
Anahtar Kelimeler / Key words: asymmetry of finger dermatoglyphics, functional hemisphere asymmetry, handedness 
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OBJECTIVE: To analyze the lipid profile in a population of young university students in relation with their BMI.  
METHODS: This study assessed 96 students with age between 18 and 31 years old who were classified according to their sex and their body 
mass index (BMI). The fasting serum submitted to lipid profile analysis, including serum level of total cholesterol (TC), High(HDL-c), triglycerides 
(TG)were measured by using enzymatic method and Non HDLD and a fraction of cholesterol of low (LDL-c) which calculated mathematically 
besides of life habits and atherogenic data.   
RESULTS: The mean BMI (Kg/cm2) in male (27.75±5.76) is higher than the mean BMI in female (23.17±2.78), P value (0.0001). The mean total 
concentration of cholesterol, LDL-c and Non HDL (mg/dl) in males (165.88±32.20, 85.00±39.94, 105.09±34.22) respectively is less than in 
females (194.27±52.04, 125.32±50.39, 139.14±51.35) correspondingly. The mean total concentration of HDL-c and TG (61.97±13.29, 
94.80±53.65) respectively are higher in male than those in female (54.57±13.14, 71.75±35.51) correspondingly. Lipid indices, total 
cholesterol/HDL, LDL/HDL and Non HDL/HDL in male (2.91±1.02, 1.50±0.86, 1.87±0.99) respectively are less than those in female (3.73±1.24, 
2.47±1.24, 2.75±1.25).  
CONCLUSIONS: The obesity of young males (25.00%) is more prevalence than the obesity of young females (2.28%). The risk concentration of 
total cholesterol,LDL-c and Non HDL and the lipid indices (Total cholesterol/HDL,LDL/HDL and Non HDL/HDL) are higher in females than males 
and this indicate that the young females have more risk to develop cardiac problems in older ages. 
Anahtar Kelimeler / Key words: Dyslipidemia, Triglycerides; Cholesterol, HDL, LDL 
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GİRİŞ-AMAÇ: G protein-ilişkili yetim reseptörün (APJ) endojen bir ligandı olan apelin, homeostatik değişiklere fizyolojik cevapta önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu çalışma periton makrofajlarının fonksiyonuna apelinin etkisini araştırmak amacıyla tasarlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Sıçanlardan elde edilen periton makrofajları kontrol, apelin ve apelin+F13A (her grupta n=10) gruplarını içerecek şekilde üç deney 
tüpüne rasgele olarak ayrıldı. İnkübasyondan önce, periton makrofajları bulunan tüpe apelin (2x10⁶ hücre/mL) grubunda apelin (10 ng/mL); 
apelin+F13A grubunda ise apelin ve apelin reseptör antagonisti (F13A, 20 ng/mL) eklendi. Periton makrofajlarının fagositik ve kemotaktik 
aktiviteleri ölçüldü. Fagositik aktivite ölçümünde hücre süspansiyonu eşit miktarda % 1’lik aktif kömür ile inkübe edildi ve her maktofaj 
tarafından fagosite edilen partikül miktarı ışık mikroskobu altında sayıldı. Kemotaksis ölçümü ise nitroselüloz filtre kullanılarak Boyden metodu 
ile gerçekleştirildi. Makrofajların filtrenin alt yüzeyine uzaklığı ışık mikroskopu altında belirlendi. Ayrıca periton makrofajlarında APJ 
reseptörünün ekspresyonunun belirlenmesinde çift boyama immunofloresans teknolojisi kullanıldı. Veriler ortalama±standart hata olarak 
verildi. İstatiksel değerlendirmelerde Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı ve anlamlılık derecesi p<0.05 olarak kabul edildi. 
BULGULAR: Apelin ile inkübe edilen periton makrofajlarının fagositik aktivitelerinde anlamlı bir düşüş gözlendi (kontrole göre; p<0.01). 
Makrofajların APJ antagonisti F13A ile inkübasyonu ise apelinin fagositik aktiviteyi baskılayıcı etkisini engelledi (apelin grubuna göre; p<0.01). 
Apelin ile inkübe edilmiş periton makrofajlarının kemotaktik kapasiteleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında azalma gözlendi (p<0.05). Periton 
makrofajlarının F13A ile inkübasyonları ise apelin etkisi ile oluşan kemotaktik aktivitedeki azalmayı önledi (apelin+F13A grubuna göre; p<0.05). 
Ayrıca, sıçan peritonundan elde edilen makrofajlarda APJ reseptörünün varlığı gösterildi.  
SONUÇ: Sonuçlarımız, apelinin inflamasyon sırasında makrofaj fonksiyonunu düzenleyen bir faktör olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Apelin, APJ, makrofajlar, kemotaksis, fagositozis 
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AIM: Apelin, the endogenous ligand of the G protein-coupled orphan receptor (APJ), plays an important role in the physiological response to 
homeostatic perturbations. The present study was designed to investigate the effect of apelin on peritoneal macrophages function.   
METHODS: The peritoneal macrophages obtained from the rats were randomly separated into three test tubes including control, apelin and 
apelin+F13A groups (n=10 per group). Before the incubation period, in the apelin group, apelin (10 ng/mL); in the apelin+F13A group, the 
apelin receptor antagonist (F13A, 20 ng/mL) and apelin were added into the tubes containing peritoneal cells (2x10⁶ cells/mL). Phagocytic and 
chemotactic activities of peritoneal macrophages were measured. In the phagocytic activity measurement the cell suspension was incubated 
with an equal amount of 1% activated charcoal and the number of particles phagocytosed by each macrophage was counted under a light 
microscope. The chemotaxis assay was performed by Boyden’s method using a nitrocellulose filter. The distance of the macrophages to the 
lower face of the filter was determined under a light microscope. Furthermore a double staining immunofluorescence technique was used to 
determine the expression of APJ receptor in peritoneal macrophages. Data are presented as the mean±standard error. In the statistical 
evaluations, the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests are used and the level of significance was accepted as p<0.05.   
RESULTS: A significant decrease in phagocytic activity of peritoneal macrophages was observed when the macrophages were incubated with 
apelin (p<0.01 vs control). Incubation of macrophages with the APJ antagonist F13A prevented the suppressive effect of apelin on phagocytic 
activity (p<0.01 vs apelin group). Peritoneal macrophages incubated with apelin exhibited a decrease in chemotactic capacity compared to the 
control macrophages (p<0.05). Incubation of peritoneal macrophages with F13A prevented the decrease in chemotactic activity by apelin 
(p<0.05 vs apelin+F13A). Furthermore, the presence of the APJ receptor in macrophages obtained from rat peritoneum was showed.  
CONCLUSION: Our results suggest that apelin may be a mediator that regulates the function of macrophages during the inflammatory 
response. 
Key words: Apelin, APJ, macrophages, chemotaxis, phagocytosis 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada Benzoapiren (B(a)P) ve 3-Metilkolantren (3-MC) uygulanan ratların kan basınçlarındaki oluşabilecek değişikliklerde 
borik asit (BA) ve boraks’ın (BX) tedavi edici etkileri araştırıldı.   
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YÖNTEMLER: Sıçanlar her grupta 6 adet olacak şekilde 9 gruba ayrıldı. 1. grup kontrol grubu olarak ayrıldı. 2. gruba B(a)P’in; 3. gruba ise 3-
MC’nin 100 mg/kg’lık total dozları haftada 2 kez toplamda 4 eşit dozda intraperitoneal yolla uygulandı. 4. gruba sadece BA 300 mg/L ve 5. gruba 
ise sadece BX 300 mg/L içme suyunda uygulandı. 6. gruba B(a)P + BA; 7. Gruba 3-MC + BA, 8. gruba B(a)P + BX ve 9. gruba ise 3-MC + BX diğer 
gruplardaki dozlarda uygulandı. Çalışmanın sonunda bilinci açık hayvanların kan basınçları kuyruktan tail-cuff metodu ile ölçüldü.   
BULGULAR: 3-MC verilen grup (135), B(a)P + BX verilen grup (134,5), 3-MC + BX verilen gruplardaki (136,5) kan basıncı değerleri kontrol 
grubuna (119) göre anlamlı bir artış göstermiştir. Sadece B(a)P verilen gruptaki (125) artış anlamlı değilken B(a)P+BX verilen gruptaki (134,5) 
artış anlamlı bulunmuştur. Sadece BX uygulanan gruptaki (127,3) artış anlamlı bulunmazken B(a)P + BX (134,5) ve 3-MC + BX (136,5) 
gruplarındaki kan basıncı değerlerinin artması anlamlı bulunmuştur.   
SONUÇ: Boraks, B(a)P ve özellikle 3-MC’ın kan basınçlarında, yalnız veya kombinasyon halinde artışa sebep olduğu görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Benzo(a)piren, Boraks, Borik Asit, Kan Basıncı, 3-Metilkolantren 
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AIM: In this study the thereaupetical effect of boric acid (BA) and borax (BX) on possible changes of blood pressure of the rats which were 
applied benzopyrene (B(a)P) and 3-methylccholonthrene (3-MC) were researched.   
METHODS: Rats were separated into 9 groups as 6 in each. 1st group was chosen as control group. 100 mg/kg total dosages of B(a)P and 3-MC 
(B(a)P to the 2nd group, 3-MC to the 3rd group) were applied twice a week in total 4 equal dosages by intraperitoneal way. Only BA 300 mg/L 
was applied to the 4th group and only BX 300 mg/L to 5th group via drinking water. B(a)P+BA were applied to 6th group, 3-MC+BA to 7th 
group, B(a)P+BX to 8th group and 3-MC+BX to 9th group at the same dosages of other groups. At the end of the study the blood pressure 
values of conscious rats were measured by tail-cuff method.   
RESULTS: The blood pressure values of 3-MC(135), B(a)P+BX (134,5), 3-MC+BX(136,5) applied groups indicated a significant increase as to 
control group (119). As the raise of blood pressure of B(a)P applied groups (125) wasn’t found significant,on the other hand the raise of 
B(a)P+BX applied group (134,5) was accepted purposeful. The blood pressure values of B(a)P+BX (134,5) and 3-MC+BX groups (136,5) were 
found meaningful, however the increasing values of BX applied groups had no significance.   
CONCLUSION: It has seen that boracs causes solo or combination raises of blood pressure of B(a)P and especially 3-MC applied groups. 
Key words: Benzo(a)pyrene, Borax, Boric Acid, Blood Pressure, 3-Methylcholanthrene 
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AMAÇ: Akut akciğer hasarı, sepsisde görülen ölümcül komplikasyonlardan biridir. Lipopolisakkarit (LPS) verilmesiyle oluşturulan sepsis 
modellerinde, sitokinlerin medyatör moleküller aracığıyla apoptotik ve inflamatuvar gen transkripsiyon ve ekspresyonlarını etkilediği 
gösterilmiştir. Ghrelinin sepsisde oluşan organ hasarında antioksidan, anti-apoptotik ve anti-inflamatuvar etkilere sahip olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızda, ekzojen uygulanan Ghrelinin septik sıçanların akciğer dokusunda TNF-α, IL-10, Bcl-2, Bax, Caspase-3 gen ekspresyon seviyeleri 
üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.  
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada; erkek Wistar albino sıçanlar (200-250g); kontrol (n=10), LPS (E.coli O127:B8, 5 mg/kg, n=10), Ghrelin (10 
nmol/kg, n=10), LPS + Ghrelin (LPS 5 mg/kg, Ghrelin 10 nmol/kg, n=10) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Sıçanlar 24 saat sonra dekapite edilerek 
akciğer dokuları alındı. Doku TNF-α, IL-10, Bcl-2, Bax, Kaspaz-3 gen ekpresyon seviyeleri gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu (RT- PCR) 
metodu ile ölçüldü.  
BULGULAR: Deney gruplarımız arasında Caspase-3 düzeyleri arasında farklılık bulunmadı. Bcl-2 gen ekspresyon düzeyinin Ghrelin ve 
Ghrelin+LPS gruplarında LPS grubuna göre artmış olduğunu gözlemledik., TNF- α ve Bax düzeylerinin, tüm deney gruplarında kontrol grubuna 
ait sonuçlarımıza göre yüksek olduğu bulundu. IL-10 seviyesinin ise LPS+Ghrelin grubunda yüksek olduğu saptandı.  
SONUÇ: Bulgularımıza göre, ekzojen uygulanan Ghrelinin, Bcl-2 ve IL-10 gen ekspresyon düzeylerini septik sıçanlarda arttırdığını saptadık. 
Ekzojen uygulana Ghrelinin sepsiste anti-apoptotik Bcl-2 ve anti-inflamatuvar IL-10 üzerinden iyileştirici etkisi olabileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Sepsis, Lipopolisakkarit, Ghrelin, Apoptoz 
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AIM: Acute lung injury is one of the lethal complications in sepsis. It has been demonstrated that cytokines affect gene transcription and 
expression via mediator molecules in Lipopolysaccharide (LPS) induced expression levels in lung tissue of septic rats. Ghrelin has anti-
inflammatory, antioxidant and anti-apoptotic effects on organ damage in sepsis. It has been informed that exogenously ghrelin lead to 
alterations of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines such as TNF-α and IL-10, via regulation of neutrophil mediated immune 
response and T-cell proliferation. We aimed to investigate the effects of exogenously ghrelin on TNF-α, IL-10, Bcl-2, Bax, Caspase-3 gene 
expressions levels in lung tissue in septic rats.   
MATERIALS-METHODS: In our study, male Wistar albino rats (200-250g) were separated into four groups including; Control (n=10), LPS (E.coli 
O127:B8, 5 mg/kg, n=10), Ghrelin (10 nmol/kg, n=10), LPS + Ghrelin (LPS 5 mg/kg, Ghrelin 10 nmol/kg, n=10). Rats were decapitated 24 hours 
after first injection and lung tissues were removed. TNF-α, IL-10, Bcl-2, Bax, Caspase-3 gene expression levels in tissue were measured by real-
time polymerase chain reaction (RT- PCR).  
RESULTS: There were no differences among experimental groups for caspase-3 levels. Bcl-2 gene expression levels were increased in both 
Ghrelin and Ghrelin+LPS groups compared to LPS. In all experimental groups, TNF-α and Bax levels were higher than control. In LPS+Ghrelin 
group, IL-10 levels were found to be increased. 
Key words: Sepsis, Lipopolysaccharide, Ghrelin, Apoptosis 
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GİRİŞ-AMAÇ: Medikal ozonun endojen antioksidan sitem üzerindeki uyarıcı etkisi bilinmektedir. Karbonikanhidraz enzimi (CA) asit-baz 
dengesinde önemli rolü olan bir metaloenzimdir. Bu çalışmada insan eritrosit karbonikanhidraz enzim aktivitesi üzerinde ozonun etkisini 
araştırmak amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: İnsanlardan elde edilen kan örnekleri üç farklı dozda ozonla muamele edilip (10, 20, 30 µg/ml) tam kanda eritrosit total CA enzim 
aktivitesi saptanmıştır. Ayrıca, plazma ve eritrositlere ait faktörlerin dışlanması amacıyla, insan eritrositlerinde en sık izole edilen, CA 
izoenzimleri olan saflaştırılmış CA I ve CA II enzimleri de yukarıdaki dozlarda ozonla muamele edilip aktiviteleri saptanmıştır. CA I ve CA II enzim 
aktiviteleri Wilbur ve Anderson tarafından tanımlanan CO2 hidrasyonu metoduyla saptandı (1976). İstatistiksel yöntem olarak tek yönlü varyans 
analizi, ikili grup karşılaştırmalarında ise Tukey testi kullanıldı. Sonuçlar p< 0.05 durumunda anlamlı kabul edildi.   
BULGULAR: 30 µg/ml ozonla muamele edilen eritositlerin total CA aktivitesi 10 µg/ml dozda ozona göre yüksek bulunmuştur (p<0.05). Aynı 
eritrositlerin ozonla muamele edilmeden önceki değerleri, muamele sonrasıyla karşılaştırıldığında, hem total CA aktivitesi hem de saf CA I ve CA 
II aktivitesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmadı.  
SONUÇ: Elde edilen bulgulara göre belirtilen dozlarda ozon ex vivo uygulandığında, önemli bir homeostatik enzim olan eritrosit CA’ nın 
aktivitesi üzerinde istenmeyen bir etki oluşturmamıştır. 
Anahtar Kelimeler: karbonikanhidraz, enzim, eritrosit, ex vivo, ozon 
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AIM: Medical ozone generates beneficial effects by stimulating the endogenous antioxidant systems. Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1.) are 
metalloenzymes and play a significant role in acid-base regulation. The aim of this study was to investigate the effects of medical ozone on 
human red blood cell CA (hCA) enzyme activity.   
METHODS: Human blood samples were treated with different doses of ozone (10, 20, 30 µg/ml) and the erythrocyte total CA enzyme activities 
were determined. Also, purified hCA I and hCA II isozymes were treated with same doses of ozone and enzyme activities were measured. The 
hCA I and II enzymes activities were assayed by following the hydration of CO2 according to the method described by Wilbur and Anderson 
(1976). One-way analysis of variance (ANOVA) and post hoc Tukey test were used to compare the experimental groups. p<0.05 was considered 
significant. 
RESULTS: There was no statistically significant alteration in activity of purified hCA I and hCA II treated with ozone compared to untreated 
control. Total CA activity of 30 µg/ml ozone-treated group was significantly higher than the 10 µg/ml ozone-treated group (p<0.05).   
CONCLUSIONS:  The ex vivo ozone doses used in this study did not cause any negative effect on erythrocyte CA enzyme activity. 
Key words: carbonic anhydrase, enzyme, erythrocyte, ex vivo, ozone 
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GİRİŞ-AMAÇ: Gözün ön kamarasındaki oksijen kinetiği hakkındaki bilgilerin çoğu göz içine ve üzerine uygulanan polografik elektrotlar, oküler 
tarayıcı florometri ve optik oksijen sensörleri ile yapılan ölçümlerden gelmektedir. Eş zamanlı olarak aköz humor (AH) ve arteriyel kan 
örneklerinde parsiyel oksijen basıncı (PO2), parsiyel karbondioksit basıncı (PCO2) ve pH’nın ölçüldüğü çalışma yoktur. Tavşan AH ve arteriyel 
kan örneklerinde kan gazı analiz cihazı kullanarak PO2, PCO2 ve pH değerlerini ölçmeyi amaçladık.  
YÖNTEMLER: Yirmi Yeni Zelanda cinsi tavşanın intramusküler ketamin ve ksilazin ile anestezisi sonrası oda havasında spontan solumaları 
sağlandı. Arteriyel ve AH örneklerinde kan gazı cihazı kullanılarak PO2, PCO2, and pH değerleri ölçüldü. Ölçümler ortalama±standart sapma 
olarak verildi. Arteriyel ve AH ölçümleri arasında ki korelasyon için Spearman korelasyon testi kullanıldı.  
BULGULAR: Ortalama arteriyel kan basıncı 87,14±15,0 mmHg idi. Ortalama kan ve AH PO2 sırasıyla 95,18±11,76 mmHg, 88,83±9,92 mmHg; 
ortalama kan ve AH PCO2 25,86±5,46 mmHg; 29,50±5,36 mmHg; ortalama kan ve AH pH 7,38±0,06, 7,33±0,09 idi.  
SONUÇ: Tavşanlarda aköz humorun incelenmesinde kan gazı analiz cihazı kolaylıkla kullanıldı. Kan gazı analiz cihazı ön segment patolojileriyle 
uğraşan araştırmacılar için AH PO2, PCO2, and pH düzeylerinin tek bir cihazla ölçülebilmesi için olanak sağlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Tavşan; aköz humor; kan gazı analiz cihazı; oksijen basıncı; karbondioksit basıncı 
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AIM: Most of the data about oxygen kinetics in the anterior chamber of the eye stems from measurements, including the application of 
polarographic electrodes inside the eye or on the corneal surface, ocular scanning fluorometry, and optical oxygen sensors. To the best of our 
knowledge, there is no more data exist on the partial pressure of oxygen (PO2), partial pressure of carbon dioxide (PCO2), and pH of aqueous 
humor (AH) evaluated simultaneously with the PO2, PCO2, and pH of arterial blood samples. We aimed to measure the PO2, PCO2, and pH of 
blood and AH samples of rabbits, using gas blood analyzer.  
METHODS: Twenty New Zealand rabbits were anesthetized intramuscularly with ketamine and xylazine, and then were allowed to breathe 
room air. Using a gas blood analyzer, arterial and AH samples were analyzed for PO2, PCO2, and pH. The measurements were presented as 
mean±standard deviation. The Spearman correlation test was used to explore the relationship between measures of arterial and AH samples. A 
p value less than 0.05 was considered statistically significant.  
RESULTS: The mean arterial blood pressure was 87.14±15.0 mmHg. The mean blood and AH PO2 were 95.18±11.76 mmHg and 88.83±9.92 
mmHg, the mean blood and AH PCO2 were 25.86±5.46 mmHg and 29.50±5.36 mmHg, and the mean blood and AH pH were 7.38±0.06 and 
7.33±0.09, respectively.  
CONCLUSIONS: The blood gas analyzer was easily employed to evaluate the aqueous humor in rabbits. To measure AH PO2, PCO2, and pH 
levels with an easily accessible single device - the blood gas analyzer- give an opportunity to the investigators dealing with anterior segment 
pathologies. 
Key words: Rabbit; aqueous humor; blood gas analyzes; oxygen tension; carbon dioxide tension 
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GİRİŞ-AMAÇ: Morinda citrifolia (Noni), 2000 yıldan beri Polinezya halkı tarafından ilaç yapımında kullanılmakta olan bir bitkidir. Noni’nin 
antikanser, anti-enflamatuvar, antioksidan aktivitesi dahil, geniş terapötik etkilerinin olduğu sınırlı hayvan modellerinde gösterilmiştir. 
Karragenan, deney hayvanlarında enflamasyon modeli oluşturmada kullanılan bir maddedir. Bu çalışmada, enflamasyon modeli olan 
Karragenan ile oluşturulmuş sol arka pençe modelinde, Noni’nin oksidan-antioksidan kapasitesi ve enflamasyon parametreleri ile olan ilişkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmada, 150-200 g 31 adet dişi Wistar albino sıçan kullanıldı. Hayvanlar, 1 kontrol (n=7) ve 3 deney (n=8) grubu olacak şekilde 4 
gruba ayrıldı. Grup 1: %0.9’luk fizyolojik tuzlu su (0.2 ml) verilen kontrol grubu, Grup 2: Gavaj ile Noni (2 ml/bw) verilen grup; Grup 3: Gavaj ile 
Noni (2 ml/bw) + sol arka pençeye deri altı enjeksiyonla Karragenan (1% w/v) verilen grup, Grup 4: Sol arka pençeye deri altı enjeksiyonla 
Karragenan (1% w/v) verilen grup. Noni, Karragenan uygulamasından 30 dakika önce verildi. Hayvanlardan 0. saatte ve Karregenan 
uygulandıktan 2 saat sonra kan alındı. Total oksidan ve antioksidan kapasite ölçümleri FRAS 4 (Free Radical Analytical System) ile fotometrik 
olarak, endotelin-1 ve leptin ise ELISA yöntemiyle belirlendi. Elde edilen tüm veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versiyon 20.0 
paket programı ile değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda “Kruskal Wallis”, ikili karşılaştırmalarda ‟Mann Whitney U” testi; grup içi 
karşılaştırmalarda ise ‟Wilcoxon Signed Rank” testi kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Noni uygulanan grubun 2. saatteki oksidan kapasitesi azalırken (p=0.017), antioksidan kapasitesinde artış görüldü (p=0.036). 
Karragenan uygulanan grubun 2. saat antioksidan kapasitesinde ise azalma tespit edildi (p=0.028). Noni uygulanan Karregenan grubunun 0. ve 
2. saatlerdeki antioksidan kapasiteleri arasında ise fark bulunamadı (p=0.263). Enflamasyon parametreleri değerlendirildiğinde, özellikle Noni 
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uygulanan grubun endotelin-1 ve leptin konsantrasyonlarının, Karragenan uygulanan gruba göre oldukça düşük düzeyde olduğu tespit edildi 
(sırasıyla, p=0.001 ve p=0.021).  
SONUÇ: Noni’nin antioksidan özelliği yanı sıra, enflamasyon parametreleri üzerine gösterdiği etkiler sonucunda anti-enflamatuvar özelliğinin 
olduğu da belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Karregenan, Noni (Morinda citrifolia), antienflamatuvar, antioksidan 
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AIM: Morinda citrifolia (Noni) is one of the most important traditional folk medicinal plants, which has been used for over 2000 years in 
Polynesia. It was shown in limited animal models that the Noni plant has wide ranging therapeutic properties, including anticancer, anti-
inflammatory and antioxidant properties. Carrageenan is a substance used to set up inflammation model in experimental animals. This study 
aimed to investigate the relationship of oxidant and antioxidant capacity of Noni with its inflammatory parameters in a rat model using the 
Carrageenan induced left hind paw edema.  
METHODS: Thirty one female Wistar albino rats weighing 150-200 g were employed in the present study. The animals were divided into four 
groups as one control (n=7) and three experimental (n=8) groups. Group 1 was the control group which received 0.9% saline (0.2 ml), while 
group 2, 3 and 4 were experimental groups which were administered Noni (2 ml/bw) by gavage, Noni (2 ml/bw) by gavage + Carrageenan (1% 
w/v) subcutaneously into the left hind paw, and Carrageenan (1% w/v) subcutaneously into the left hind paw, respectively. Noni was given 30 
min prior to the injection of Carrageenan. The blood was collected from the animals at zero time and 2 hours after Carrageenan injection. Total 
oxidant and antioxidant capacity was photometrically measured by FRAS 4 (Free Radical Analytical System), whereas Endothelin-1 and Leptin 
were determined by ELISA. All data were analyzed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20.0. The “Kruskal-Wallis” test 
was used to compare differences between the groups, while the “Mann Whitney U” tests for comparing two groups and the Wilcoxon Signed 
Rank test for the comparison within the group. A value of P<0.05 was considered statistically significant.  
RESULTS: Oxidant capacity of Noni-treated group was declined at 2nd hour (p=0.017), while antioxidant capacity increased (p=0.036). As to 
Carrageenan-treated group, antioxidant capacity was found to be decreased at 2nd hour (p=0.028). There was no difference between 
antioxidant capacities of zero time and 2nd hour in the group treated both Noni and Carrageenan (p=0.263). In taking inflammatory 
parameters into consideration, levels of endothelin-1 and leptin of Noni-treated group were notably lower when compared to Carrageenan-
treated group (p=0.001 and p=0.021, respectively).  
CONCLUSIONS: Effects of Noni on inflammatory parameters imply that in addition to its antioxidant activity, Noni also has an anti-inflammatory 
activity. 
Key words: Carrageenan, Noni (Morinda citrifolia), anti-inflammatory, antioxidant 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Psoriatik artrit (PsA), psoarizisli hastalarda periferik eklem tutulumu yapabilen kronik inflamatuar tipte bir hastalıktır. İnterlökin 
(IL-1) 1, PsA’nın  patogenezinde IL-1a ve IL-1b olarak ortaya çıkan proinflamatuar bir sitokindir. PsA’da epiteIyal değişiklikler ve inflamasyon T 
hücre kaynaklı sitokinler (otoimmun hastalıklardaki interlökin-17 (IL-17) gibi) tarafından kontrol edilir. IL-17a’nın artritisin patogenezindeki rolü 
deneysel artrit modellerinde gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı PsA’lı hastalarda serum IL-1a ve IL-17a düzeyini araştırmak ve hastalık klinik 
bulguları ile olası bir ilişkiyi göstermektir.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya CASPAR tanı kriterlerine göre PsA tanısı konmuş 40 hasta ve 40 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm hastaların 
demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik verileri ile hastalık aktivite indeksleri (PASI, BASDAI, BASFI, HAQ) kaydedildi. Serum IL-17a ve IL-1a 
seviyeleri ELISA ile ölçüldü. 40 PsA hastasının 13(32.5%)’ü erkek 27(67.5%)’si bayan, yaş ortalamaları 48.5 ve ortalama hastalık süresi 2.4 yıldır. 
İstatistiki analizler için hasta ve kontrol gruplarındaki karşılaştırma için bağımsız gruplarda T-testi kullanılmıştır. Semptom bulgularının 
karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. p˂0.05 olduğu durumlar istatistiki olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
BULGULAR: Hastaların klinik ve demografik değerlendirilmeleri neticesinde 20(50%)’sinde aile geçmişi, 18(45%)’inde sigara kullanımı, 19 
(47.5%)’unda HLA-B27 pozitifliği, 33(82.5%)’ünde sakroilit, 36(90%)’sında entezit, 23 (57.5%)’ünde DIP eklem ve tırnak tutulumu, 26(65%)’sında 
el bilek tutulumu ve 11(27.5%)’inde ise ayak bileği tutulumu saptanmıştır. 20 (50%) ve 25 (62.5%) hastada sırasıyla yüksek CRP ve ESR seviyeleri 
belirlenmiştir. PsA’lı hastalar ile kontrol grubu karşılaştırıldığında serum IL-1a seviyelerinde istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı 
(p=0.959).  Fakat el bileği (p = 0.032), ayak bileği (p= 0.047) ve yorgunluk (p= 0.042) belirtileri ile seyreden PsA hastalarında serum IL-1a 
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seviyeleri yüksek bulunmuştur. PsA hastaları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında IL-17a serum seviyelerinin ise istatistiki açıdan farklı olduğu 
saptandı (p= 0.0001). Bununla beraber PsA hastalarının hastalık semptomları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark belirlenmemiştir. 
SONUÇ: Çalışma bulguları, PsA hastalarındaki düşük IL-17a seviyesinin tanı açısından önemli bir marker olabileceğini göstermektedir. Serum IL-
1a seviyelerinde ise çalışma ve kontrol grubu arasında önemli bir fark saptanamamasına rağmen PsA ile ilişkili el ve ayak bileği tutulumu ve 
yorgunluk belirtileri gibi bazı hastalık semptomlarında önemli farklılıklar saptanması bu sitokinin bazı hastalık belirtilerindeki rolünü ortaya 
koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Psoriatik artrit, PsA, IL-1a, IL-17a 
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INTRODUCTION AND AIM: Psoriatic arthritis (PsA) characterized by peripheral joint involvement is a chronic inflammatory disease in patients 
with psoriasis. Interleukin (IL-1) 1 is a proinflammatory cytokine occuring as IL-1a and IL-1b implicated in the pathogenesis of PsA. Inflammation 
and epithelial changes in PsA are controlled by T cell-derived cytokines, including interleukin-17(IL-17) in autoimmune diseases.  The role of IL-
17a on the pathogenesis of arthritis has been reported in experimental arthritis models. In this study, serum IL-17a and IL-1a levels were 
examined in patients with PsA to determine possible relationship with the disease findings.  
METHODS: In this study, 40 patients diagnosed as PsA according to CASPAR classification criteria and 40 healthy volunteers were included. 
Demographic, clinical, laboratory and radiological data and disease activity indexes (PASI, BASDAI, BASFI, HAQ) were recorded. Serum  IL-17a 
and IL-1a levels were measured by ELISA. Independent T-test was used to compare the measurements at control and patient groups. Mann-
Whitney U test was applied to analyse different symptoms.  A p˂0.05 value was accepted as statistically significant. 
RESULTS: Demographic and clinical assessment of the study patients were as follows: 18(45%) were smokers and 20(50%), 19(47.5%), 
33(82.5%), 36(90%), 23(57.5%), 23(57.5%),  26(65%), 11(27.5%) had family history, HLA-B27 positivity, sacroiliitis, enthesitis, DIP joints, nail, 
wrist and ankle involvements, respectively. 20(50%) and 25(62.5%)patients had elevated CRP and ESR levels, respectively. There was 
statistically no significant difference between control group and the PsA patients at serum IL-1a levels (p=0.959). But, the PsA patients had 
elevated IL-1a in patients with wrist (p=0.032) and ankle involvements(p=0.047), and also with fatigue symptoms (p= 0.042). The difference in 
IL-17a was significant in the PsA patients when compared to the controls (p=0.0001). However, there was no significant difference among the 
disease symptoms within the PSA patients.  
CONCLUSION: The decreased IL-17a levels in the PsA patients imply that it may be an important marker for diagnosis. Although, serum IL-1a 
levels did not differ between the study and control groups, there was a significant difference between some symptoms including fatigue, wrist 
and ankle involvements associated with PsA, suggesting its role in certain disease symptoms. 
Key words: Psoriatic arthritis, PsA, IL-1a, IL-17a 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kan basıncı ile eritrosit (RBC) sayısı ve hematokrit (Hct) değerleri arasındaki ilişki, araştırılan bir konu olmakla birlikte henüz tam 
açıklığa kavuşmamıştır. Kan basıncı yüksekliği ile RBC sayısı ve Hct arasındaki ilişkide yaş faktörü etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.   
YÖNTEMLER: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Transfüzyon Merkezine 2014 yılında başvuran 18-60 yaş arası 2742 donörün sistolik kan 
basıncı (SKB) ve diyastolik kan basıncı (DKB) değerleri ile RBC sayısı, hemoglobin (Hb) ve Hct değerleri kaydedildi. Yaşlarına göre bireyler <40 yaş 
ve ≥40 yaş olmak üzere iki gruba ayrıldı. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak kabul edildi.  
BULGULAR: <40 yaş bireylerin sayısı 2037, yaş ortalaması 28,98±5,81 idi. Korelasyon analizine göre RBC sayısı, Hb ve Hct ile SKB arasında 
istatistiksel olarak anlamlı doğru yönlü ve sırasıyla %61,7, %75,2 ve %89,9 oranında, DKB ile istatistiksel olarak anlamlı doğru yönlü ve sırasıyla 
%63,7, %77,5 ve %90,2 oranında ilişki olduğu saptandı. ≥40 yaş bireylerin sayısı 705, yaş ortalaması 45,84±4,96 idi. Korelasyon analizine göre 
RBC sayısı, Hb ve Hct ile SKB arasında istatistiksel olarak anlamlı doğru yönlü ve sırasıyla %52,5, %69,9 ve %87,6 oranında, DKB ile istatistiksel 
olarak anlamlı doğru yönlü ve sırasıyla %54,6, %71,4 ve %89,5 oranında ilişki olduğu saptandı.   
SONUÇ: Literatürle uyumlu olarak viskoziteye etkili parametrelerden RBC sayısı ve Hct değerleri ile SKB ve DKB arasında pozitif ilişki saptanmış 
ve bu ilişkinin yaş faktöründen etkilenmediği görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: kan basıncı, viskozite, eritrosit sayısı, hemoglobin, hematokrit, yaş faktörü 
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AIM: Although the relationship between blood pressure and red blood cell (RBC) count and hematocrit (Hct) is still investigated, it is not clear 
yet. In this study we aimed to investigate the relationship between high blood pressure and RBC count and Hct, and the role of age on this 
relationship.   
METHODS: Total of 2742 donors (age range, 18-60), admitted to the transfusion center of Antalya Research and Training Hospital in 2014, were 
included in this study. Systolic blood pressure(SBP), diastolic blood pressure(DBP), RBC, hemoglobin(Hb) and Hct were recorded. Subjects were 
divided in to two groups, as age<40 and age≥40. p values below 0.05 were considered to be statistically significant.   
RESULTS: The number of donors age below 40 was 2037, and mean was 28.98±5.81. In this group the relationship between RBC, Hb, Hct and 
SBP was statistically significant and %61.7, %75.2, and % 89.9 in order. Also the relationship between RBC, Hb, Hct and DBP was statistically 
significant, and %63.7, %77.5, and %90.2 in order.   
The number of donors age above 40 was 705, and mean was 45.84±4.96. In this group the relationship between RBC, Hb, Hct and SBP was 
statistically significant and %52.5, %69.9 and % 87.6 in order. Also the relationship between RBC, Hb, Hct and DBP was statistically significant, 
and %54.4, %71.4, and %89.5 in order.  
CONCLUSIONS: It has been found that there is a positive relationship, which is not effected by age, between factors effecting viscosity such as 
RBC, Hct, and SBP, DBP. 
Key words: blood pressure, viscosity, red blood cell count, hemoglobin, hematocrit, the age factor 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kanın oksijen içeriğindeki farklılıkların hemoreolojik değişikliklere neden olduğu deneysel koşullarda gösterilmekle birlikte bu 
konuda yapılan insan çalışmaları etik kaygılar nedeniyle sadece pulmoner patolojileri olan bireylerde yapılabilmiştir. Bu çalışma pulmoner 
hasarı olmayan ancak beyin ölümü gelişmiş hastalarda apne testi uygulaması sırasında farklı oksijen konsantrasyonu ile ventilasyonun neden 
olduğu hemoreolojik değişiklikleri araştırmayı amaçlamaktadır.  
YÖNTEM: Nörolojik muayene sonrası beyin ve beyin sapı fonksiyonları kaybı olduğu tespit edilen ağır serebral hasarlı ancak akciğer hasarı 
bulunmayan 3 hastada beyin ölümü tanısının kesinleşmesi amacı ile Apne testi yapılmıştır. Bu hastalarda testin gereği nedeni ile hastalar % 40 
ve takiben 30 dakika boyunca % 100 oksijen ile ventile edilmişlerdir. Aynı hastalar tanı koyulması sonrası prosedür uyarınca % 21 oksijen ile 
solutulmuştur. Hastalardan her üç oksijen konsantrasyonuna sahip hava ile ventile olurken arteriyel kan örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler ile 
kan gazları kan gazı analizatörü, hematolojik parametreler otoanalizatör, kan ve plazma viskozitesi viskometre, eritrosit agregasyonu ve 
deformabilitesi ölçümleri ise LORRCA kullanılarak yapılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde Student-t ve ANOVA testleri kullanılmış, p<0.05 
ve altındaki değerler önemli kabul edilmiştir.  
BULGULAR: %100, %40 ve %21 oranında oksijen içeren hava ile ventile edilen hastalardan elde edilen kan örnekleri arasında eirtrosit 
deformabilitesi, eritrosit agregasyonu ve plazma viskositesi parametrelerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.   
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları apne testi sırasında farklı oksijen konsantrasyonları içeren hava ile ventilasyonun hemoreolojik açıdan bir 
değişikliğe neden olmadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: apne testi, agregasyon, deformabilite, viskozite 
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AIM: It has been demonstrated experimentally that the differences in the blood oxygen levels causes hemorheologic alterations. However 
considering ethic carethe studies investigating this issue only performed in patients with pulmonary pathologies. The aim of this study is to 
eveluate hemorheologic alterations in response to ventilation with air that has different oxygen concentrations in patients with brain death 
without pulmonary injury.  
METHOD: Apne test was performed in order to diagnosis of brain death in 3 patients with serebral injury but without pulmonary injury, after 
establishment of brain and brainstem injury in neurologic consultation. Patients were ventilated with %40, %100 and %21 oxygen during 30 
minutes, respectively. In these time scales arterial blood samples were obtained from patients and erythrocyte deformability, erythrocyte 
aggregation and plasma viscosity were eveluated. One way- ANOVA test was used for evaluation of results. P value <0.05 was considered 
significant. 
RESULTS: Erythrocyte deformability, erythrocyte aggregation and plasma viscosity did not significanly changed in blood samples obtained from 
patients ventilated with %100, %40 and %21.  
CONCLUSION: The results of this study demonstated that ventilation with different oxygen levels in apne test did not cause any significant 
hemorhelogic alterations. 
Key words: apne test, aggregation, deformability, viscosity 
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GİRİŞ-AMAÇ: Periton diyalizi kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda sıklıkla uygulanır. Hastanın kendisi tarafından günde birkaç kez uygulanır. 
Bu hastalarda, daha önce yapılan hemoreolojik çalışmalarda birbirine oldukça zıt sonuçlar elde edilmiştir.  
Çalışmanın amacı, kronik böbrek yetersizliği olan ve sürekli periton diyalizi uygulanan ayakta hastalarda, kan viskozitesi ve eritrosit 
deformabilitesinin araştırılmasıdır.  
YÖNTEMLER: Venöz kan örnekleri, 15 sağlıklı (kontrol) ve 20 periton diyalizi uygulanan gönüllüden elde edildi. Kan viskozitesi hem doğal hem 
de düzeltilmiş (%45) hematokrit (Hct) değerlerinde cone-plate vizkometre kullanılarak ölçüldü. Eritrosit deformabilitesi indeksleri (Elongasyon 
indeksi (EI), Maksimum elongasyon indeksi (EImax) ve yarı maksimal elongasyon için gerekli kayma gerilimi (SS1/2)) bir ektasitometre (LORRCA) 
kullanarak yapıldı. Ölçümlerin istatistiksel analizi için student-t ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı.  
BULGULAR: Hastaların Hct ortalaması (%33±6), kontrol grubundan (%44±3) anlamlı şekilde düşüktür. Hastalarda plazma viskozitesi önemli 
ölçüde artarken, doğal Hct değerinde ölçülen tam kan viskozitesi, düşük Hct’den dolayı tüm kayma hızlarında önemli düzeyde azalmıştır. 
Hastaların düzeltilmiş Hct değerindeki kan viskozitesi, uygulanan bütün kayma hızlarında, kontrole göre daha yüksek olmasına rağmen, 
farklılıklar sadece 150 s-1 ve 300 s-1 kayma hızlarında istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. EI, uygulanan 10 farklı kayma gerilimi arasında 
sadece ikisinde anlamlı derecede azalmıştır. EImax ve SS1/2 hastalarda kontrole göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).  
SONUÇ: Bu sonuçlar, periton diyalizi uygulanan hastalar ile yapılmış önceki çalışmalarda bildirilen; üremi, plazma proteinlerinin kaybı ve 
oksidatif risk artışının, eritrosit rijiditesinde artışa neden olabileceğini işaret etmektedir. Periton diyalizi etkisiyle eritrosit mekanik 
özelliklerindeki bozulma, azalmış kan akımı dinamikleri üzerine kritik etkileri olabilir ve mikrodolaşımda yetersiz perfüzyona neden olabilir. 
Anahtar Kelimeler: kan viskozitesi, periton diyaliz, deformabilite 
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AIM: Previous studies on this subject showed different results contrarily. The aim of the study was to evaluate selected rheological parameters 
in patients with renal insufficiency undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis.   
METHODS: Venous blood samples were obtained from 35 volunteers (20 patients/15 controls). Blood viscosity was measured at both native 
hematocrit (Hct) and corrected as 45% using a cone-plate viscometer. Deformability Indexes (Elongation index (EI), maximum elongation index 
(EImax) and Half-maximal shear stress (SS1/2)) were measured with an ektacytometer (LORRCA). T-test and Mann-Whitney U were used for 
statistics. 
RESULTS: Average Hct of the patients (33%±6) was significantly less than the control group (44%±3). While plasma viscosity in the patients was 
significantly increased, whole blood viscosity of native Hct was significantly decreased at all shear rates resulting from low Hct. Blood viscosity 
of corrected Hct was increased at each shear rate in the patients compared to the control, although the differences were statistically significant 
only for the shear rates of 150 s-1and 300 s-1. The EI was found significantly decreased only at two among ten different shear stresses. EImax 
was significantly higher in the patients than the control and SS1/2 was significantly increased (p<0.05).   
CONCLUSIONS: These results imply that uremic conditions, loss of plasma proteins and increment of oxidative risk, which are previously 
reported for the peritoneal dialysis patients in the literature, may raise erythrocyte rigidity. Deteriorated mechanical properties of erythrocytes 
with peritoneal dialysis may have crucial effects on impaired blood flow dynamics and cause inadequate microcirculatory perfusion. 
Key words: blood viscosity, peritoneal dialysis, deformability 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yaşlı sıçanlarda antrenman ve/veya koenzim Q10 (CoQ10) desteğinin kalp dokusunda oksidatif stres ve 
antioksidan savunma değişiklikleri üzerine etkilerini incelemekti.  
YÖNTEMLER: Çalışmada 27 genç (3 aylık) ve 27 yaşlı (20 aylık) Wistar erkek sıçan kullanıldı. Her bir grup; kontrol, antrenman, CoQ10 ve 
CoQ10+antrenman olmak üzere dörder alt gruba ayrıldı. Antrenman gruplarındaki sıçanlara 8 hafta boyunca, haftada 5 gün, günde 1 saat 
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yüzme egzersizi yaptırıldı. CoQ10 desteği alan sıçanlara 8 hafta boyunca günde 300 mg/kg CoQ10 oral olarak verildi. Sıçanlar, anestezi altında 
kalp dokusu örnekleri alındıktan sonra servikal dislokasyonla sakrifiye edildi. Alınan örneklerde malondialdehit (MDA), 8-hidroksi–2-
deoksiguanozin (8-OHdG), glutatyon (GSH) seviyeleri ve süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri ölçüldü. Verilerin analizi üç 
faktörlü varyans analiziyle (ANOVA) test edildi. Anlamlılığın görüldüğü yerde Bonferroni düzeltmeli post hoc test uygulandı. P değerinin 
0,05’den küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Gruplar arasında MDA, 8-OHdG ve GSH seviyelerinde herhangi bir fark yoktu. SOD ve CAT aktivitesi genç CoQ10 ve 
CoQ10+antrenman gruplarında ve tüm yaşlı gruplarda, genç kontrol ve genç antrenman gruplarından düşüktü (P < 0,05).  
SONUÇ: Yaşlanma, CoQ10 takviyesi ve antrenman, kalp dokusunda lipid peroksidasyonu, DNA hasarı ve enzimatik olmayan antioksidan 
seviyeleri üzerine sınırlı etkiye sahiptir. 
Anahtar Kelimeler: Koenzim, Q10, Kalp, Oksidatif, Stres, Antioksidan 
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AIM: The aim of this study was to investigate the effects of exercise training and/or coenzyme Q10 (CoQ10) supplementation on oxidative 
stress and antioxidant defense changes in heart tissue of aged rats.  
METHODS: Twenty-seven young (3-months of age) and 27 aged (20-months of age) Wistar male rats were used in the study. Each group was 
further divided into four subgroups: Control, training, CoQ10 and CoQ10+training. The training program consisted of swimming exercise one 
hour per day, five days a week, for eight weeks. The CoQ10 were given at a daily dose of 300 mg.kg-1 of body weight five days/week via oral 
gavage. Heart tissues were taken under anesthesia then rats were sacrificed by servical dislocation. Malondialdehyde (MDA), 8-hydroxy-2-
deoxyguanosine (8-OHdG), glutathione (GSH) levels and superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities were analyzed in samples. 
Three-way analysis of variance (ANOVA) was performed to determine the main effects. If a main effect was noted, post hoc comparison was 
performed with Bonferroni correction. The level of statistical significance was set at P < 0.05. 
RESULTS: There was no significant difference among the groups with respect to MDA, 8-OHdG and GSH levels. SOD and CAT activities were 
lower in the young CoQ10 and in the CoQ10 plus training groups than the young control, young training and all aged groups (P < 0.05). 
CONCLUSION: Although aging, CoQ10 supplementation and exercise training have limited effect on lipid peroxidation, DNA damage and non-
enzymatic antioxidant levels.  
Key words: Coenzyme, Q10, Oxidative, Stress, Antioxidant, heart  
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Maternal ve Post-Pubertal Endotoksin Maruziyetinin Dişi Sıçanlarda İmmun Stres ve Gonadotropinler Üzerine Etkisi 
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GİRİŞ-AMAÇ: Endotoksin (veya lipopolisakkarit, LPS) maruziyetinin sistemik proenflamatuar sitokinleri yükselttiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı maternal ve post-pubertal olarak endotoksine maruz kalan sıçan yavrularında kan akyuvar formülü, TNF-alfa, IL-1beta, kortikosteron ve 
gonadotropin (LH ve FSH) düzeyleri üzerine etkileri bakımından incelemekti.   
YÖNTEMLER: Gebeliğin 17-18. günler arasında sıçanlara steril salin (n=5) veya endotoksin (n=6) enjekte edildi. Doğumdan sonra bunlardan 
doğan dişi yavrular postnatal 60. günde iki gruba ayrılarak steril salin (SF, n=17) veya endotoksin (LPS, n=17) enjekte edildi ve dört deneysel 
grup oluşturuldu (SF+SF, SF+LPS, LPS+SF ve LPS+LPS). Escherichia coli endotoksini intraperitoneal olarak enjekte edildi (50 μg/kg) ve 4 saat 
sonra anestezi altında kan örnekleri alındı. Kan örneklerinde akyuvar formülü yapıldı ve serumda kortikosteron, IL-1beta, TNF-alfa, LH ve FSH 
düzeyleri immunoassay yöntemiyle belirlendi. Verilerin gruplar arası karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis ve Conover testleri kullanıldı.   
BULGULAR: SF+SF grubunun nötrofil % oranı SF+LPS, LPS+SF ve LPS+LPS gruplarından daha yüksek olarak tespit edildi (P=0.001). LH, FSH ve 
kortikosteron düzeyleri gruplar arasında farklı değilken LPS+LPS grubunun TNF-alfa düzeyi SF+SF ve LPS+SF gruplarından daha yüksekti 
(P=0.005). SF+LPS grubunun IL-1beta düzeyi ise LPS+SF ve LPS+LPS gruplarından farklıydı (P<0.05).   
SONUÇ: Postnatal dönemde LPS enjeksiyonu yapılması nötrofil % oranını ve TNF-alfa düzeyini yükselttiğinden başarılı bir yangı modeli 
oluşturulmuştur. Fakat bu yangı modelinin gonadotropinleri ve kortikosteronu etkileyebilecek düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan, 
nötrofil % oranının maternal dönemde LPS verilen fakat postnatal dönemde SF verilen grupta kontrol grubuna göre yüksek olması maternal 
proğramlamaya ilişkin bir kanıt oluşturabileceği değerlendirildi. 
Anahtar Kelimeler: Maternal Endotoksin Maruziyeti, immün stress, Gonadotropinler, Sıçan 
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AIM: It has been reported that endotoxins (or lipopolysaccharides, LPS) exposure incrases sytemic proinflamatory cytokines. Aim of the current 
study was to evaluate the effects of maternal and post-pubertal endotoxin exposures on blood leukocyte formula, TNF-alpha, IL-1beta, 
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corticosterone and gonadotropin (LH ve FSH) concentrations in female rat pups.   
METHODS: Rats were injected sterile saline (n=5) or endotoxin (n=6) on days 17-18 of pregnancy. Following birth, female pups were subdivided 
into two groups and injected either strerile saline (SF, n=17) or endotoxin (LPS, n=17) on postnatal day 60 and four experimental groups were 
formed (SF+SF, SF+LPS, LPS+SF ve LPS+LPS). Escherichia coli endotoxin was injected intraperitoneally (50 μg/kg) and blood samples were taken 
under anaesthesia 4 hours postinjection. Leucocyte formula was made from and immunoassays for corticosterone, IL-1beta, TNF-alpha, LH and 
FSH were carried out in the blood samples collected. Kruskal-Wallis and Conover test were used for comparing data between the groups 
RESULTS: Neutrophil % ratio of SF+SF group was higher than SF+LPS, LPS+SF and LPS+LPS groups (P=0.001) and TNF-alpha level of LPS+LPS 
groups was higher than SF+SF and LPS+SF groups (P=0.005). IL-1beta level of SF+LPS group was however different from the LPS+SF and LPS+LPS 
groups (P<0.05).  
CONCLUSION: A successful inflammation model has been established as % neutrophil ratio and TNF-alpha levels were increased. However, this 
inflammation model was not sufficiently effective at changing gondotrophin and corticosterone levels. On the other hand, higher than control 
levels of % neutrophil ratio in groups exposed to LPS maternally but given SF postnatally suggests an evidence for maternal programming. 
Key words: Maternal exposure to endotoxin, İmmune stress, Gonadotropins, Rat 
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AMAÇ: Bu çalışmada, Tıpta Uzmanlık Eğitimi sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Devlet Hizmeti Yükümlülüğü" kuraları ile 
farklı devlet kurumlarına atanan Fizyoloji uzmanlarının, psiko-sosyo-ekonomik durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Çalışmada "Devlet Hizmeti Yükümlülüğü" kurası ile yerleşen Fizyoloji uzmanlarının isimleri ve atandıkları kurumlar www.saglik.gov.tr 
internet adresinden temin edilmiştir. Fizyoloji uzmanları ile telefon ve elektronik posta yolu ile iletişime geçilmiş olup, kendilerinin mesleki, 
akademik, psikolojik ve maddi durumlarını ortaya koymaya yönelik açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler gruplandırılmış ve 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmiştir.  
BULGULAR: Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile 44 Fizyoloji uzmanı atanmıştır. Bu uzmanların 29'u ile iletişime geçilebilmiştir. Katılımcılara 
yöneltilen sorulara verilen cevaplar şu şekilde dağılmıştır: %86'sı düşük ücret ile çalıştıklarını düşünmektedir. %74'ü akademik olarak çalışma 
imkanı bulamadıklarını belirtmişlerdir. Bu oran Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışanlarda %92 iken, üniversitede çalışanlarda %54'tür. 
%91'ü devlet hizmeti yükümlülüğünün akademik kariyerlerini olumsuz derece etkilediğini belirtmişlerdir. Bu oran Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumlarda çalışanlarda %98 iken, üniversitede çalışanlarda %67'tür. Tekrar aynı branşı uzmanlık alanı olarak seçeceklerini belirtenlerin sayısı % 
94’tür. Üniversitede çalışan uzmanların akademik görevlerde çalıştığı ancak, Sağlık Bakanlığında çalışan uzmanların ise evde bakım hizmeti, 
sigara bırakma poliklinikleri, obezite polikliniği, fatura işlemleri, diyaliz, kan bankası, aferez gibi hizmetlerde çalıştırıldığı tespit edilmiştir. 
SONUÇ: Yapılan araştırmada Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ile atanan uzmanların çoğunun durumundan memnun olmadığı gösterilmiştir. Bu 
memnuniyetsizlik Sağlık Bakanlığına atanan uzmanlarda daha fazladır. Ekonomik ve akademik yükselmelerindeki engeller uzmanların temel 
sorunu olarak görülmüştür. Bu engellerin uzmanların mutluluk durumlarını etkileyen ana faktör olduğu gözlenmiştir. Devlet yükümlülüğünü 
bulunan fizyoloji uzmanlarının hem maddi hem de akademik süreçteki imkanlarının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Fizyoloji Uzmanı, Devlet Hizmet Yükümlülüğü 
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OBJECTIVE: In this study, it has been aimed to investigate the psycho-socio-economic status of physiology specialists appointed to various state 
institutions by “Compulsory Health Service Obligation” lottery conducted by the Ministry of Health after the Medical Specialist Training. 
METHODS: In the present study, names of the physiology specialists appointed to various state institutions by “compulsory health service 
obligation” lottery and list of these institutions were obtained from the internet address “www.saglik.gov.tr”. Physiology specialists have been 
contacted by telephone and e-mail, and they were asked open-ended questions to reveal their professional, academic, psychological and 
financial situations.   
RESULTS: 44 physiology specialists were appointed by CompulsoryHealthServiceObligationLottery. We could contact only 29 of these specialist. 
86%of the participants think that they work with low wages. 74%of the specialists stated that they could not find the opportunity to study 
academically. This rate is 92%for those working in the institutions affiliated to the Ministry of Health, whereas it is 54% for those working at the 
universities. 91%of the participants stated that compulsory health service obligation has negative impacts on their academic career. This rate is 
98%for those working in the institutions affiliated to the Ministry of Health, whereas it is 67%for those working at the universities. The ratio of 
the participants indicating that they would choose the same field of expertise was found as 94%. It has been determined that although the 
participants working at the universities have the opportunity to involve in academic studies, the specialists working in the institutions affiliated 
to the Ministry of Health are employed in services such as HomeCareService, smoking cessation, obesityclinics, billing operations, dialysis, 
blood bank and apheresis.   
CONCLUSION: Obstacles in economic and academic advancement were seen as the main problem of the participants. It is thought that 
physiology specialists appointed by Compulsory Health Service Obligation need improvements in terms of opportunities provided for their 
financial and academic processes. 
Key words: Physiology Specialist, Health Service Obligation 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

215 
 

P176 
Periton Diyaliz Hastalarında (Tahmini) Diyalizat Magnezyum Klerensi 
Süleyman Köz

1
, İdris Şahin

2
, Sema Tulay Köz

3
, Zafer Terzi

4
, Engin Ataman

2
, Hadi Akkuş

2
 

1
Malatya Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Malatya 

2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Malatya 

3
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 

4
Adıyaman Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Adıyaman 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Düşük Mg konsantrasyonlu (6mg/L) solüsyonlarla periton diyalizi (PD) yapılan hastaların önemli bir kısmında hipomagnezemi 
görülebildiği bildirilmiştir. Amacımız kendi hastalarımızdaki dializat Mg klerensini ve plazma Mg düzeylerini araştırmaktı.  
YÖNTEMLER: Plazma ve periton sıvı Mg tayini ICP-OES yöntemiyle yapıldı. Kontrol gurubunun glomerul filtrasyon hızı (GFR) ≥90 ml/dk idi. Taze 
PD solüsyonları 6 ve 12 mg/L Mg içeriyordu. Periton sıvı numuneleri gece değişimindeki diyalizattan alındı. Hastaların taze diyalizat (TD), 
Ultrafiltrasyon (UF) ve toplam atık diyalizat miktarlarının sırasıyla 8, 2 ve 10 L/gün olduğu varsayıldı. İstatistiksel analizler SPSS yazılımıyla 
yapıldı; uygun yerlerde Mann Whitney U, korelasyon analizi ve Ki-Kare testleri kullanıldı.  
BULGULAR: Ortalama yaşları 44.9±13.8 olan 27 kadın (%50.9) ve 26 erkek (%49.1) PD hastası çalışmaya alındı. Kontrol gurubu, ortalama yaşları 
46.9±13.3 olan 10 kadın ve 19 erkekten oluşuyordu. Mg düzeyleri Tablo 1’de verilmiştir.  
Tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde, Mg balansı negatifti. Ortalama Mg kaybı (mg/gün), 0.32±2.25 [median 0.42 (min -4.53, max +5.20)] 
idi.  
Hastaların % 66’sında negatif Mg balansı mevcuttu. Düşük Mg’lu solüsyon kullananlarda bu oran %77 idi.   
Mg balansı pozitif ve negatif olan hastaların plazma Mg düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (MWU p=0.229).  
SONUÇ: Kullanılan PD solüsyonlarıyla hastaların çoğunda diyalizat yoluyla negatif Mg balansı oluşmaktadır.  
İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından finanse edilmiştir. Proje No:2012 / 98 
 
Hasta ve Kontrol Guruplarında Mg Düzeyleri 

 
Mg, Plazma (mg/L, ortalama±ss) Mg, Atık Diyalizat (mg/L, ortalama±ss) 

PD Hastaları  
(Tüm ) 

16.3±5.4* 7.2±3.3 

PD Hastaları  
[Düşük Magnezyumlu (6 
mg/L)Solüsyon Kullananlar] 

15.4±5.9** 6.4±2.8*** 

PD Hastaları 
[Yüksek Magnezyumlu (12 mg/L) 
Solüsyon Kullananlar] 

17.8±4 8.6±3.7 

Kontrol Gurubu 11.7±2.6 ᴓ 

p 
*Kontrole göre yüksek (MWU testi, p=0.0001) 
**Yüksek Magnezyumla arasındaki fark anlamlı 
değil (MWU testi, p=0.069) 

***Yüksek Magnezyumlu solüsyona göre anlamlı 
olarak düşük (MWU testi, p=0.007) 

MWU, Mann Whitney U  
Anahtar Kelimeler: Magnezyum,diyaliz, periton diyalizi, Magnezyum klerensi  
 

PC176 
Estimated Dialysate Magnesium Clearance in Peritoneal Dialysis Patients 
Süleyman Köz

1
, İdris Şahin

2
, Sema Tulay Köz

3
, Zafer Terzi

4
, Engin Ataman

2
, Hadi Akkuş

2 
 

1
Malatya State Hospital, Nephrology Clinic, Malatya, Turkey  

2
Inonu University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Malatya, Turkey  

3
Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Sivas, Turkey  

4
Adiyaman State Hospital, Internal Medicine Clinic, Adıyaman, Turkey  

 
AIM: It has been reported that hypomagnesemia is seen in a significant proportion of patients using peritoneal dialysis (PD) solution with low 
Mg concentration (6 mg / L). Our aim was to investigate the dialysate Mg clearance and plasma Mg levels of our own patients.  
METHODS: Plasma and peritoneal fluid Mg determination was done by ICP-OES. Glomerular filtration rates (GFR) of controls were ≥ 90 ml / 
min. Fresh PD solutions were containing 6 and 12 mg /L of Mg.  
Peritoneal fluid samples were obtained from the night exchanges. It was assumed that mean daily quantities of fresh dialysate (FD), 
ultrafiltration (UF) and total waste dialysate were 8, 2 and 10 L, respectively.   
Statistical analyses were performed by SPSS software; Mann Whitney U, Correlation analysis and Chi-Square tests were used where 
appropriate.  
RESULTS: The cohort (PD patients) consisted of 27 women (50.9%) and 26 men (49.1%) with a mean age of 44.9 ± 13.8. Control group consisted 
of 10 women and 19 men with a mean age of 46.9 ± 13.3. Mg levels are shown in Table 1.  
As a whole, Mg balance was negative. Average Mg loss (mg / day) was 0.32 ± 2.25 [median 0.42 (min -4.53, max +5.20)]. Majority of patients 
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(66%) were in state of negative Mg balance. This ratio was 77% in those using solution with low dialysate Mg.   
The difference between plasma Mg levels of patients with positive and negative Mg balance was not significant (p = 0.229 MWU)  
CONCLUSION: The majority of patients have net loss of Mg through dialysate with the present PD solutions.  
The study was funded by the Department of Scientific Research Projects of Inonu University (INUBAP). Project No: 2012/98 
 
Mg Levels in Patient and Control Groups 

 
Mg, Plasma (mg/L, mean±sd) Mg, Waste Dialysate (mg/L, mean±sd) 

PD Patients (All) 16.3±5.4* 7.2±3.3 

PD Patients [Using solutions with low 
Mg concentration (6 mg/L)] 

15.4±5.9** 6.4±2.8*** 

PD Patients [Using solutions with high 
Mg concentration (12 mg/L)] 

17.8±4 8.6±3.7 

Control Group 11.7±2.6 ᴓ 

p 
*High, compared to Controls(MWU test, p=0.0001) 
**Difference is not significant compared to group 
with high -Mg solution (MWU test, p=0.069) 

***Difference is significant compared to group 
with high -Mg solution (MWU test, p=0.007) 

MWU, Mann Whitney U  
Key words: Magnesium, dialysis, peritoneal dialysis, Magnesium clearence  
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AMAÇ: Migren, primer epizodik bir başağrısı bozukluğudur. Migren patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Ürotensin-II (UTS-II), 
vazoaktif bir peptiddir ve migren patogenezinde önemli bir rol oynayabilir. Türk popülasyonunda migrende, U-II gen polimorfizmlerinin 
(Thr21Met ve Ser89Asn) olası rolünü değerlendirdik.  
YÖNTEM: Çalışmamız toplamda 146 migrenli hasta (auralı 14 ve aurasız 132) ve 154 sağlıklı kontrol grubunu içermektedir. Migren ve kontrol 
hastalarında U-II (UTS2) gen polimorfizmleri (Thr21Met ve Ser89Asn) nin genotip ve alel frekansları analiz edilmiştir. UTS2 gen 
polimorfizmlerinin tespiti PCR-RFLP tekniği ile elde edilmiştir. İstatistiksel analiz, GraphPad Instat kullanılarak gerçekleştirilmiştir (version 3.05, 
GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA).  
BULGULAR: UTS2 geni Thr21Met polimorfizmi MM, MT ve TT genotip frekansları, migren grubunda sırayla %46.9, %45.5 ve %7.6 iken, kontrol 
grubunda %39.9, %53.1 ve %7.0 olarak saptandı (p=0,2424). Migren grubunda Met alleli %69.7 ve Thr alleli %30.3 olarak saptanırken kontrol 
grubunda %66.4 ve %33.6 olarak saptandı (p=0.4595). Ser89Asn polimorfizminin SS ve SN genotiplerinin dağılımı migrenli olgularda % 90.4 ve % 
9.6 iken, kontrol grubunda % 92.2 ve % 7.8 şeklinde karşılaştırılmıştır (p=0.6826). Migren Ser ve Asn allelleri %95.2 ve %4.8 iken kontrol 
grubunda %96.1 ve % 3.9 bulundu (p=0.6895).  
SONUÇLAR: UTS2 gen polimorfizmleri ve migren arasındaki ilişkinin araştırıldığı ilk çalışmadır. Migren ve incelenen UTS2 geni Thr21Met ve 
Ser89Asn polimorfizmleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir birliktelik saptanmamıştır (p > 0.05). Bulgularımız UTS2 gen Thr21Met ve 
Ser89Asn polimorfizmlerinin Türk toplumunda migren patogenezinde rol oynamadığını düşündürmektedir. Verilerin doğrulanması için daha 
büyük populasyonda ve farklı etnik gruplarda çalışmalar gerekmektedir. 
 
Ser89Asn (S89N, rs2890565) ve Thr21Met (T21M, rs228648) gruplar arasında polimorfizm dağılımı 

Genotip ve Aleller (T21M, 
rs228648) 

Kontrol 
(n=143) 
n (%) 

Hasta 
(n=145)  
n (%) 

P OR (95% CI) 

MM 
MT 
TT 
M 
T 

57 (39.9) 
76 (53.1) 
10 (7.0) 
190 
(66.4) 
96 (33.6) 

68 (46.9) 
66 (45.5) 
11 (7.6) 
202 
(69.7) 
88 (30.3) 

0.2424 
1.0000 
 
0.4595 

0.728 (0.449-
1.179) 
0.922 (0.365-
2.328) 
 
0.862 (0.607-
1.224) 

Genotip ve Aleller (S89N, 
rs2890565) 

Kontrol 
(n=154) 

Hasta 
(n=146)  

P OR (95% CI) 
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n (%) n (%) 

SS 
SN 
NN 
S 
N 

142 
(92.2) 
12 (7.8) 
0 (0.0) 
296 
(96.1) 
12 (3.9) 

132 
(90.4) 
14 (9.6) 
0 (0.0) 
278 
(95.2) 
14 (4.8) 

0.6826 
 
0.6895 

1.255 (0.560-
2.812) 
 
1.242 (0.565-
2.733) 

Anahtar Kelimeler: Aura, migren, polimorfizm, Ürotensin-II, UTS2 gen  
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AIMS: Migraine is a primary episodic headache disorder.Exact pathogenesis of migraine has not been clarified yet.Urotensin II (U-II) is a 
vasoactive peptide.U-II could play an important role in migraine pathogenesis.We evaluated the possible role of the U-II gene polymorphisms 
(Thr21Met and Ser89Asn) in the migraine in a Turkish population.  
METHODS: Total number of 146 patients with migraine ( with aura 14 and without aura 132), 154 non- migraine healthy controls, were 
included to this study. We analyzed the genotype and allele frequencies of the U-II (UTS2) gene polymorphisms Thr21Met and Ser89Asn in 
patients with migraine and in controls.The detection of UTS2 gene polymorphisms was achieved with PCR-RFLP technique. Statistical analysis 
was performed using GraphPad Instat (version 3.05, GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA).   
RESULTS: The distribution of SS and SN genotypes of UTS2 gene Ser89Asn polymorphism was 90.4%, and 9.6% in migraine patients compared 
with 92.2%, and 7.8% in the controls.The distribution of MM,MT and TT genotypes of UTS2 gene Thr21Met polymorphism was %46.9, %45.5 ve 
%7.6 in migraine patients compared with %39.9, %53.1 ve %7.0 in the controls.. No statistically significant differences were found between 
groups in allele frequency and genotype distribution (p > 0.05).  
CONCLUSIONS: To the best of our knowledge, this is the first study of the relationship between UTS2 gene polymorphisms and migraine. No 
statistically significant associations between migraine and the studied Thr21Met and Ser89Asn polymorphisms were demonstrated. Our 
findings suggest that the UTS2 gene Thr21Met and Ser89Asn polymorphisms were not involved in the migraine pathogenesis in Turkish 
population.Further studies are required to verify these findings in larger populations, and different ethnic groups. 
 
Distribution of Ser89Asn (S89N, rs2890565) and Thr21Met (T21M, rs228648) polymorphisms between groups 

Genotypes/ Alleles (T21M, 
rs228648) 

Controls  
(n=143) 
n (%) 

Patients  
(n=145)  
n (%) 

P OR (95% CI) 

MM 
MT 
TT 
M 
T 

57 (39.9) 
76 (53.1) 
10 (7.0) 
190 (66.4) 
96 (33.6) 

68 (46.9) 
66 (45.5) 
11 (7.6) 
202 
(69.7) 
88 (30.3) 

0.2424 
1.0000 
 
0.4595 

0.728 (0.449-
1.179) 
0.922 (0.365-
2.328) 
 
0.862 (0.607-
1.224) 

Genotypes/ Alleles (S89N, 
rs2890565) 

Controls 
(n=154) 
n (%) 

Patients 
(n=146)  
n (%) 

P OR (95% CI) 

SS 
SN 
NN 
S 
N 

142 (92.2) 
12 (7.8) 
0 (0.0) 
296 (96.1) 
12 (3.9) 

132 
(90.4) 
14 (9.6) 
0 (0.0) 
278 
(95.2) 
14 (4.8) 

0.6826 
 
0.6895 

1.255 (0.560-
2.812) 
 
1.242 (0.565-
2.733) 

Key words: Aura, migraine, polymorphism, urotensin-II, UTS2 gene  
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AMAÇ: İzole edilen pankreas adacık hücrelerinin 48 saatlik kültürden sonra aktarıldığı bilinmektedir. Yapılan araştırmada da adacık hücrelerinin 
canlılıklarını koruyarak standart kültür süresinden daha uzun bir süre kültüre edilmesi için uygun bir ortam oluşturulması amaçlandı.  
YÖNTEMLER: Araştırmada standart protokole göre izole edilen rat adacık hücreleri RPMI-1640 ile kültüre edildi. Bununla birlikte birinci grubun 
medyumuna %10 FBS (fötal sığır serum), ikinci grubun medyumuna % 0,3 BSA (sığır serum albümini) ve üçüncü grubun medyumuna da  %1 
oranında ITS (İnsülin-transferrin-selenyum) premiks eklendi. 24., 48., 72. ve 96. saatlerde alınan adacık hücrelerinde Propidium Iodid ve 
Floresein Diasetat boyaması ile canlılık analizi yapıldı ve hücreler inverted mikroskopta yapışma yönünden incelendi. Canlılık analizlerinin 
istatistiksel değerlendirmesi One-way ANOVA ve post hoc Tukey testi ile yapıldı.  
BULGULAR: BSA ile kültüre edilen hücrelerin canlılıkları 48. saatten sonra anlamlı olarak azaldı (p<0,001) ve hücrelerde yapışmalar gözlendi. ITS 
ile kültüre edilen hücrelerin canlılık oranları ile FBS ile kültüre edilenlerin canlılık oranları arasında istatistiksel bir fark gözlenmezken BSA ile 
kültüre edilen grubun canlılık oranlarının her ikisinden de anlamlı düzeyde düşük (p<0,05) olduğu görüldü. Hem ITS li hem de FBS li kültürlerde 
canlılık oranları nakil edilebilir seviyelerde olduğu halde, FBS’li kültürlerde 48. saatten sonra yapışmalar gözlenirken ITS li grupta yapışma 
gözlenmedi.  
SONUÇ: Uzun süreli adacık kültürlerinde ve kokültür çalışmalarında, ITS premiksin FBS ve BSA ya tercih edilebileceği sonucuna varıldı. 
Anahtar Kelimeler: Adacık kültürü, BSA, FBS, ITS 
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AIM: It is known that isolating pancreatic islet cells are transplanted after 48-hour culture. In this study, it was aimed to provide an appropriate 
medium for islet cells by protecting their viability and culturing them longer than their standard culture time.  
METHODS: In this study, rat islet cells, which were isolated according to the standard protocol, were cultured with RPMI-1640. In addition, 10% 
FBS (fetal bovine serum) was added to the medium of the first group, 0.3 % BSA (bovine serum albumin) was added to the medium of the 
second group and 1% ITS (insulin transferin-selenium) Premix was added to the medium of the third group. Viability analysis were conducted 
on the islet cells that were picked in 24th, 48th, 72nd and 96th hours by Propidium Iodide and Fluorescein Diacetate staining, and cells were 
examined on an inverted microscope in terms of adhering. Statistical evaluation of viability analysis was performed by One-way ANOVA with 
Tukey’s post hoc test.  
RESULTS: Viability of cells, that were cultured with BSA, significantly decreased after 48th hour (p <0.001) and cell adhesion was observed. 
While, there was no significant difference between viability rates of cells cultured with ITS and FBS, viability rates of the cultured cells with BSA 
was significantly lower than the cells cultured with ITS and FBS (p<0,05). Even though viability rates of the cultured cells with both ITS and FBS 
was in the reasonable level for transplantation, after the 48th hour the adherence was observed in the group with FBS but not observed in the 
group with ITS.  
CONCLUSION: It was concluded that, ITS premix could be preferred to FBS and BSA in long term islet cultures and coculture studies. 
Key words: BSA, FBS, ITS, islet culture 
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GİRİŞ: Atropa Belladona, Doğu Anadolu bölgesinde özellikle bahar aylarında endemik olarak intoksikasyona sebep olan, klinik olarak 
antikolinerjik etkileri bulunan bir bitkidir. Biz çalışmamızda Kars Devlet Hastanesine, Atropa Belladona intoksikasyonu ile başvuran 174 pediatrik 
vakanın klinik ve laboratuar bulgularını analiz etmeyi amaçladık.  
YÖNTEM: Hastane veritabanı İntoksikasyon ICD (Uluslar arası hastalık sınıflandırma kodu) kodu ile taranarak verilere ulaşıldı. Öyküsünde Atropa 
belladona maruziyeti olan 18 yaş altındaki hastalar çalışmaya dahiledildi.  
BULGULAR: Ajitasyon, midriyazis, flashing ve anlamsız konuşma en sık görülen klinik bulgular idi. Diğer karaciğer enzimlerinde bir yükselme 
olmaksızın özellikle AST seviyelerinde anlamlı yükseklik tespit edildi. 22 hastada CRP, 60 hastada WBC, 14 hastada PLT seviyeleri anlamlı 
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derecede yüksek idi. Bu çalışmada 21 vakada kan glukoz düzeyi, 19 vakada serum Ca düzeyi yüksek, bunun aksine 7 vakada Na düzeyi düşük 
gözlendi. Üre, kreatinin, potasyum ve klor seviyeleri ise normal değerlerde idi.  
SONUÇ: Atropa Belladona intoksikasyonunda patognomik bir laboratuar bulgusu yoktur. Öyküde atropa belladona maruziyeti ve klinik tablo 
tanı koyarken klinisyene ipuçları sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Güzel Avrat otu, kazara zehirlenme, laboratuvar bulguları 
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INTRODUCTION: Atropa belladonna (deadly nightshade) cause clinical picture of anticholinergic toxicity. Intoxication with this plant is endemic 
in Eastern Anatolia especially in springtime. This retrospective study examines laboratory and clinical findings of 174 pediatric Atropa belladona 
intoxication cases who consulted to one of the state hospitals in this region.  
METHODS: Hospital official database was searched for International Classification of Diseases (ICD) code of intoxication. The inclusion criteria 
were age under 18 and history of deadly nightshade ingestion.   
RESULTS: Agitation, mydriasis, flushing and nonsense speaking were common symptoms among the cases. There was significant rise in only 
AST levels out of liver function tests (AST, ALT, TBIL, DBIL). There was significant rise in CRP, WBC and PLT levels of 22, 60 and 14 cases 
respectively. Glucose and sodium values of 21 and seven cases, respectively were significantly decreased on the contrary of the calcium values 
of 19 cases. Urea, creatinine, potassium and chloride values were in normal ranges.  
CONCLUSION: There is no patognomonic laboratory finding for Atropa belladonna intoxication. History of ingesting a suspicious plant and 
clinical picture should be the clues for clinicians to recognize the situation. 
Key words: Atropa belladonna, accidental poisoning, laboratory findings 
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GİRİŞ-AMAÇ: Sağlaklık ve solaklık bir kişinin günlük yaşantısı içerisinde öncelikli olarak tercih ettiği el kullanımıdır. İnsanların yaklaşık % 70-
90’nın sağ elli, %10 sol elli ve %30’nun ise her iki elli olduğu bilinmektedir. Sağ ellilerde sağ el aksiyon potansiyeli bireyin sol eline göre daha 
yüksek, sol ellilerde ise sol el aksiyon potansiyeli sağ elin aksiyon potansiyelinden daha yüksektir. Çalışmamızda sağlak el ve solak insanlarda 
çiğneme ve yutma kaslarının aksiyon potansiyellerinde de farklılığın olup olmadığının Elektromiyografi (EMG) ölçümleri ile belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  
MATERYAL-METOD: Çalışmamızda yaşları 19-24 arasında 10 sağ elli, 10 sol elli kadın sağlıklı birey ve yine 10 sağ elli, 10 sol elli erkek sağlıklı 
birey üzerinde EMG ölçümü yapıldı. EMG cihazı olarak Biyopac MP 100 cihazı elektrot olarakta yüzeysel elektrot kullanıldı. Çiğneme kasları sağ 
ve sol masseter, sağ ve sol temporal ile yutmaya yardımcı sağ ve sol digastrik kaslar, son olarak da sağ ve sol biceps kaslarının aksiyon 
potansiyelleri kaydedildi. Her bir kasın istirahat, sıkma, çiğneme ve yutma olmak üzere dört farklı hareketinden biceps kasından da belirli bir 
ağırlıktaki yükü kaldırtarak EMG kaydı yapıldı.  
BULGULAR: Sağlak ve solak kişilerden solak erkeklerin sol çiğneme ve yutma kası ile sağ çiğneme ve yutma kasları arasında anlamlı ilişki 
kaydedildi (p< 0.01 ). Sağ ellilerde sağ ve sol çiğneme ve yutma kasları arasında anlamlı ilişki vardır(p< 0.33). Sağ elli kadınların sağ çiğneme ve 
yutma kasları ile sol elli kadınların sağ yutma kasları arasında anlamlı ilişki kaydedilmiştir( p< 0.33).  
Tartışma ve SONUÇ: Bu çalışmada sağ elli kişilerin sağ masseter, temporal, digastrik çiğneme ve yutma kaslarının, sol tarafta bulunan masseter, 
temporal, digastrik kaslardan daha güçlü olduğu tespit edildi. Sağ elli kişiler çiğnemeye istemsiz olarak sağ taraftan başlıyor. Sol elli kişilerde sol 
tarafta bulunan bu kaslar sağ tarafta bulunan aynı kaslardan daha güçlüdür. 
Anahtar Kelimeler: Aksiyon potansiyeli, Elektromiyografi, Çiğneme ve Yutma kasları 
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BACKGROUND AND AIM: Right and left-handedness is a priority of preferred hand use in normal daily life. Peoples are approximately 70-90% 
right-handedness, 10% left-handedness and 30% both-handedness. Right hand action potential is higher than left hand in right-handed 
subjects and left hand action potential is higher than right hand in left-handed subjects. The present study aims to determine whether there is 
also the difference in action potential of chewing and swallowing muscle via electromyography (EMG) measurements.   
MATERIAL-METHOD: In our study, there were measured healthy 10 right and 10 left handed women aged ranges in 19-24 years old and 10 
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right-handed and 10 left handed men by EMG. Biyopac MP 100 EMG device and superficial electrode were used. Chewing muscle left and right 
masseter right and left temporal, helping swallowing right and left digastric muscles and finally right and left biceps muscles action potential 
were measured. Each chewing and swallowing muscle’s four depolarization and contraction actions and lifting action in biceps muscle were 
measured by EMG. 
RESULTS: There was significant relation between right and left chewing and swallowing muscles of right handed men and left handed men 
(p<0.01). It was significant relation between right and lefts chewing and swallowing muscles of right-handed subjects (p>0.33). Also, there was 
significant differences between right chewing and swallowing muscles of right handed women and left handed women (p<0.33).   
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that right handed people had stronger right masseter, temporal, digastric 
chewing and swallowing muscles than left side. Right handed people have unconsciously started chewing with right side. These left muscles 
were stronger than right side muscles in left handed people. 
Key words: Action potential, Electromyography, chewing and swallowing muscles 
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GİRİŞ-AMAÇ: Civanperçemi ekstraktının (CPE) ileumda indüklenen kontraksiyonları inhibe ettiği belirlenmiştir. CP’nin yapısındaki bileşiklerden 
birisi olan luteolinin, aorta ve ileum düz kas kontraksiyonları üzerine gevşetici etkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada CPE ve luteolinin 
mesane düz kas kontraksiyonları üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: CPE’nin, final konsantrasyonu 0.125, 0.25, 0.5, 1 ve 2 mg/ml dozları ve luteolinin 4x10-9-4x10-5M olan logaritmik dozları 
hazırlandı. Ratların mesanelerden hazırlanan düz kas şeritleri organ banyosuna yerleştirildi. İnkübasyon periyodu sonunda CPE ve luteolinin 
belirlenen dozları banyoya uygulandı. 15 dk’lık maruziyet süresi sonunda banyoya ACh (10-9-10-3M) veya KCl (20-100 mM)’nin dozları 
kümülatif verilerek doz cevap eğrileri elde edildi. Elde edilen veriler ANOVA’da Tukey testi ile değerlendirildi.  
BULGULAR: CPE’nin 0.125 mg/ml dozunun ACh ve KCl ile indüklenen kontraksiyonları değiştirmediği belirlendi (P>0.05). CPE’nin diğer dozlarının 
ACh ve KCl ile indüklenen kontraksiyonları önemli ölçüde azalttı (P<0.05). Luteolin’in 4x10-9 ve 4x10-8 M dozlarının KCl ile indüklenen 
kontraksiyonları etkilemediği (P>0.05), diğer dozlarının ise ACh ile indüklenen kontraksiyonları önemli ölçüde azalttığı belirlendi (P<0.05). 
Luteolinin 4x10-7 ve 4x10-6 M dozları sırasıyla; 20, 80, 100 mM ve 100 mM KCl cevaplarını artırdı (P<0.05). Bununla birlikte, luteolinin 4x10-5 M 
dozu ise 100 mM KCl cevaplarını azalttı (P<0.05).  
SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda, CPE ve luteolinin düşük dozlarının mesane düz kas kontraktilitesi üzerine etkili olmadı, en yüksek dozları ise 
fazik kontraksiyonları inhibe etti. 
Anahtar Kelimeler: Civanperçemi, Luteolin, Mesane, Rat 
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AIM: Yarrow extract (CPE) has inhibited the induced contractions in ileum. Luteolin, one of the compounds in the structure of yarrow, is 
determined that the aorta and ileum smooth muscle contraction to be effective relaxing. This study aimed to investigate the effects of CPE and 
luteolin on urinary bladder smooth muscle contractions.  
METHODS: The doses final concentration of 0.125, 0.25, 0.5, 1 and 2-mg/ml of CPE and the logarithmic doses final concentration (4x10-9-4x10-
5M) of luteolin was prepared. The smooth muscle strips prepared from urinary bladders of rats which were placed in bath. The end of 
incubation period was applied to the bath doses determined of the CPE and luteolin. The end of 15-min exposure time, the dose response 
curves was obtained that cumulative doses of ACh (10-9-10-3M) or KCl (20-100 mM) by adding in the bath. The data were analyzed by ANOVA 
followed by Tukey test.  
RESULTS: It was determined that 0.125-mg/ml dose of CPE was not changed the ACh and KCl-induced contractions (P>0.05). The other doses of 
CPE were decreased as statistically significant the ACh and KCl-induced contractions (P<0.05). The doses of Luteolin 4x10-9 and 4x10-8M not 
affect the KCl-induced contractions (P>0.05), other doses were determined that ACh-induced contractions reduced significantly (P<0.05). 4x10-
7 and 4x10-6M dose of luteolin were increased the contractions at 20, 80, 100-mM and 100-mM KCl, respectively (P<0.05). However, 4x10-5M 
dose of luteolin was reduced responses at 100-mM KCl (P<0.05).  
CONCLUSIONS: The results of this study, the low doses of CPE and luteolin had no effect on urinary bladder smooth muscle contractility and 
the highest doses were inhibited the phasic contractions. 
Key words: Luteolin, Rat, Urinary Bladder, Yarrow 
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AMAÇ: Pentraksin 3 hasarlı doku tarafından salınıp vasküler yapının inflamatuar durumunu direkt yansıtan bir belirteçtir. Bu çalışmada; PTX-
3'ün hızlı ve yavaş seyirli aort darlığı için ayırt edici bir belirteç olup olmadığı amaçlandı.  
YÖNTEM: Çalışma 21 hızlı seyirli aort darlığı (Grup 1) ve 23 yavaş seyirli aort darlığı (Grup 2) ile yapıldı. Aort kapak akım hızı ve basınç 
değerlerinin her ikisinde, beklenen değerden daha fazla artış gözlenen hastalar hızlı prognoz gösteren gruba dahil edilirken, her iki ölçümde bu 
değerden daha az artış gözlenen hastalar yavaş prognoz gösteren gruba dahil edildi. Hastalardan alınan kan örnekleri serumlarına ayrılarak 
çalışma gününe kadar -80 derecede saklandı. PTX-3 ölçümü ELISA kit yöntemiyle yapıldı. İstatiksel analiz bağımsız 2 örneklem Student t testi ile 
değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: Grupların PTX-3 değerlerinin karşılaştırılmasında, hızlı seyirli aort darlığının PTX-3 değeri yavaş seyirli aort darlığınınkinden anlamlı 
olarak yüksek olduğu bulunmuştur (t=3.93, p<0.05).  
SONUÇ: Çalışmamızda PTX-3'ün hızlı ve yavaş seyirli aort darlığında rutin olarak kullanılabileceği ancak, tek başına yeterli bir belirteç olmayacağı 
diğer ölçümlerle desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır 
Anahtar Kelimeler: Aort Darlığı, Pentraksin 3, İnsan, İlerleyici 
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PURPOSE: Pentraxin 3 is secreted by damaged tissue and directly indicates inflammatory situation of vascular structure. This study aims to find 
whether PTX-3 is a distinguishing indicator for slow and rapid aortic stenosis progressions.  
METHOD: This study included 21 patients with rapid aortic stenosis (Group 1) and 23 patients with slow aortic stenosis (Group 2). For both 
aortic valve flow velocity and aortic valve pressure values, the patients showing higher increase than expected were included to the group with 
rapid prognosis while the patients showing lower increase than expected were included to the group with slow prognosis. Blood samples from 
the patients were maintained at -80°C in separate serums until the study day. PTX-3 calculation was realized with ELISA kit method. Statistical 
analyses were evaluated with 2 independent sample Student-t tests.  
RESULTS: While comparing PTX-3 values of the groups, PTX-3 value of rapid aortic stenosis was found significantly higher than that of slow 
aortic stenosis (t=3.93, p<0.05).   
CONCLUSION: It is concluded that PTX-3 can be used routinely for both slow and rapid aortic stenosis, however it may not be a sufficient 
indicator only itself and needs to be supported with other measurements. 
Key words: Aortic Stenosis, Pentraxin-3, Human, Progressive 
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GİRİŞ-AMAÇ: Duloxetine bir serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörüdür (SNRI). Genel olarak major depresyon, generalize anksiyete, 
fibromiyalji ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılmaktadır. Çalışmadaki amacımız Zorlu yüzme testinde depresif davranış olarak ortaya çıkan 
immobilite sürelerinin 7 gün süre ile farklı dozlarda duloxetine kullanımı ile nasıl etkilendiğini gözlemlemektir.   
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 10 -12 haftalık 25g ile 35 g arasında onsekiz adet erkek swiss albino fare kullanılmıştır. Fareler, her grubun vücut 
ağırlık ortalamalarının aynı olması göz önünde bulundurularak üç ayrı gruba ayrılmıştır. Gruplara sırası ile 7 gün boyunca periton içi yolla FTS, 5 
mg/kg duloxetine ve 30mg/kg duloxetine enjekte edilip ağırlıkları kaydedilmiştir. 8. Günde fareler 6 dakika boyunca 26°C lik su sıcaklığında zorlu 
yüzme testine tabi tutulmuştur. Test süreci kamera ile kaydedilip, Yüzme ve immobilite süreleri 2 çalışmacı tarafından hesaplanılarak 
ortalamaları alınmıştır. Değişkenler arası farklılığın istatistiksel açıdan kontrolü tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Gruplar arası 
korelasyon Pearson korelasyon testi ile incelenmiştir.Tüm istatistiksel analizler minimum %5 hata payı ile incelenmiştir.   
BULGULAR: Farelerin immobilite sürelerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir (p>0,05). İmmobilite ve 
vücut ağırlıkları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır (p>0,05, r= -0,092).   
SONUÇ: Farelerin vücut ağırlıkları deneyin başında standardize edilse de deney süresince duloxetine’in iştah üzerine ve serotoninin bağırsak 
motilitesi üzerine olan etkileri ile çalışmanın 8. günü olan test gününde farelerin vücut ağırlıklarında farklılıklar meydana gelmiştir. Grup içi 
vücut ağırlığı farklılığı nedeni ile immobilite süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilemediği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: fare, zorlu yüzme testi, duloxetine, depresyon, vücut ağırlığı 
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AIM: Duloxetine is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI). It is generally used for major depressive disorder and generalized 
anxiety disorder, fibromyalgia and neuropathic pain treatment. The aim of this study is to observe the effects of Duloxetine on depressive 
behaviour which is astimated by immobility time in forced swim test.   
METHODS: In our study, 10 -12 week years old, eighteen male Swiss albino mice weighting 25 - 35g were used. The mice were divided into 3 
different groups by considering mean body weights. Saline, 5 mg / kg duloxetine and 30mg / kg duloxetine was injected intraperitoneally for 7 
days. The body weights were recorded daily. At the 8’th day, the mice were subjected to forced swimming test at 26 ° C water for 6 minutes. 
The testing process is recorded with the camera, swimming and immobility time calculated by the two researcher and averaged. Statistically 
control of significancy of variability between the variable was performed with one-way analysis of variance (ANOVA). Correlation between 
groups were analyzed by Pearson correlation test. All statistical analyzes were examined with a minimum 5% margin of error.  
RESULTS: There are no statistically significant result at the immobility time of mice between groups. There are no statistically significant result 
was found between the body weights and immobility time (p>0,05, r= -0,092).  
CONCLUSIONS: Although the body weights of the mice were standardized at the beginning, by the effect of duloxetine on appetite and 
serotonin on intestinal motility during the experimental period; differences were occured in the body weight of mice on the experiment day. It 
can be suggested that no significant differences were observed between dose groups considering immobility time of the mice, due to intra-
group differences in body weights. 
Key words: mouse, forced swim test, duloxetine, depression, body weight 
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AMAÇ: Çalışmanın amacı sıçanlarda enfekte diyabetik yara modelinde timokinon ile povidon iyodür ve antepfıstığı yağı ile basitrasin ve 
neomisin içeren bir merhemin (Thiocilline®) etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.  
YÖNTEM: Erişkin erkek Wistar sıçanlara diyabet oluşturmak maksadıyla 60 mg/kg intraperitoneal streptozotosin enjekte edilmiştir. 72 saat 
sonra glukometre kullanılarak kuyruk kanından glukoz konsantrasyonları ölçülmüş ve kan glukozu 300 mg/kg’ı aşan hayvanlar diyabetik kabul 
edilmiştir. Müteakiben PT (povidon iyodür ve Thiocilline®; n=7), PP (povidon iyodür ve antepfıstığı yağı; n=7), and TT (timokinon ve Thiocilline®; 
n=7) olmak üzere rastgele tayin edilen 3 grup tanımlanmıştır. Hayvanların sırtlarının her iki tarafında 3 adet paravertebral tam kat cilt defekti 
oluşturulmuştur (orta hatta 1.5 cm ve birbirlerine 0.5 cm). Yaraların enfekte olması için 3 gün boyunca tedavi verilmemiştir. Üçüncü günde yara 
enfeksiyonunu doğrulamak için sürüntü örnekleri alınmıştır. Ait olunan gruba göre dezenfektan olarak povidon iyodür veya timokinon ve 
pansuman için antepfıstığı yağı veya Thiocilline® kullanılmıştır. 20 gün yara bakımı sonrasında cilt defektleri histopatolojik inceleme için 
süperfisiyel fasiyayı içerecek şekilde çıkartılmıştır.  
BULGULAR: Ülserasyon, nekroz, polimorfnüveli lökosit (PNL), monosit ve fibroblast sayısı ve neovaskülarizasyon PT’ye göre TT’de azalmıştı 
(p<0.05). PT’ye kıyasla PP’de epitelizasyon, fibroblast sayısı ve neovaskülarizasyon artmıştı (p<0.05). PT’de nekroz PP ve TT’den fazlaydı 
(p<0.05).  
SONUÇLAR: Sonuçlarımız antepfıstığı yağının PNL ve monosit sayılarını azaltmasına karşın enfekte diyabetik yaralarda epitelizasyon ve 
fibroblastları destekleyerek neovasülarizasyon yoluyla yara iyileşmesini artırdığını göstermektedir. Dezenfeksiyon için timokinon uygulaması 
epitelizasyonu, fibroblast sayısını ve neovaskülarizasyonu azaltmakta ve böylece yara iyileşmesini zayıflatmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Timokinon, Antepfıstığı yağı, Diyabet, Diyabetik yara 
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AIM: The aim of the study was to compare the potency of thymoquinone with povidone iodine, as well as of pistachio oil with an ointment 
containing bacitracin and neomycin (Thiocilline®) in an infected diabetic wound model in rats.  
METHODS: Adult male Wistar rats were intraperitoneally injected with 60 mg/kg streptozotocin to induce diabetes. After 72 hours, tail blood 
glucose concentrations were measured by using a glucometer and animals whose blood glucose exceeds 300 mg/kg were considered to be 
diabetic. Afterwards, 3 randomly assigned groups were defined as PT (povidone iodine and Thiocilline®; n=7), PP (povidone iodine and 
pistachio oil; n=7), and TT (thymoquinone and Thiocilline®; n=7). On each side of the dorsum of animals, 3 full-thickness skin defects were 
created paravertebrally (1.5 cm to the midline and 0.5 cm apart from one another). No treatment was applied for 3 days to let the wounds get 
infected. On the third day, smear samples were taken to confirm the wound infection. According to the belonging group, povidone iodine or 
thymoquinone was used as the disinfectant, and Thiocilline® or pistachio oil was used for the wound dressing. Following 20 days of wound 
care, skin defects were excised including the superficial fascia for the histopathological examination.  
RESULTS: The ulceration, necrosis, PNL, monocyte and fibroblast count, and neovascularization were reduced in TT compared to PT (p<0.05). In 
comparison to PT, the epithelization, fibroblast count, and neovascularization were increased in PP (p<0.05). The necrosis was higher in PT than 
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PP and TT (p<0.5).  
CONCLUSION: Our results suggest that pistachio oil improves the wound healing through supporting the epithelization, fibroblasts, and so that 
neovascularization in infected diabetic wounds, although it decreases PNL and monocyte counts. The administration of thymoquinone for 
disinfection alleviates the epithelization, fibroblast count and neovascularization, and hence, diminishes the wound healing. 
Key words: Thymoquinone, Pistachio oil, Diabetes, Diabetic wound 
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GİRİŞ-AMAÇ: Resveratrol (RSV), çoğunlukla kırmızı şarap, yer fıstığı gibi yiyeceklerde bulunan polifenolik bir bileşiktir. RSV’ün antioksidatif, 
antikanserojen, antiinflamatuar ve kardiyoprotektif etkilerinin olduğu ileri sürülmüştür. Streptozotosin (STZ) pankreas β hücrelerini 
haraplayarak, deneysel diyabet oluşturmada sıklıkla kullanılan bir ajandır. Çalışmada STZ ile diyabet oluşturulan sıçanlarda RSV’ün karaciğer 
dokusunda oksidatif stres üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.  
YÖNTEM: Çalışmamızda 30 adet Wistar albino erkek sıçan, 4 gruba ayrıldı. 1. Kontrol, 2. RSV, 3. Diyabet, 4. Diyabet + RSV. Diyabet gruplarına 
tek doz 0.1M(pH:4,5) sitrat tampon içinde çözünen STZ(65mg/kg) intraperitoneal(i.p.) olarak enjekte edildi. Uygulamadan 48 saat sonra AKŞ’leri 
250 mg/dl olanlar diyabet gruplarına alındı. Kontrol gruplarına ise i.p. tek doz sitrat tamponu uygulandı. RSRSV uygulaması 10 mg/kg/gün 
dozda, diyabetin başlamasından 2 hafta sonra, 8 hafta boyunca oral gavaj yoluyla yapıldı. Kontrollere ise 0,1 M etanol uygulandı. Sıçanlar intra 
muskuler (IM) Rompun+Ketamin (50+60-100mg/kg) anestezisi altında kalplerinden kan alınarak feda edildiler. Karaciğer dokusundaki oksidan 
(Malondialdehit/MDA),antioksidan (Glutatyon/GSH) ve ayrıca Total nitrik oksit (NOx) düzeyleri tespit edildi. Sonuçlar One Way ANOVA testleri 
kullanılarak karşılaştırıldı, p<0.05 değerleri anlamlı kabul edildi.   
BULGULAR: Diyabetik hayvanlarda karaciğer MDA düzeylerinin kontrollerine göre anlamlı ölçüde arttığı, RSV uygulamasının artan MDA 
düzeylerini azalttığı gözlendi. Diyabetle birlikte GSH düzeyleri bir miktar azalmakla birlikte, gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi. NOx 
düzeylerinde de anlamlı bir değişiklik yoktu.  
SONUÇ: Literatürde STZ ile diyabet oluşturulan sıçanlarda RSV’ün karaciğer dokusunda oksidatif stres üzerine olumlu etkilerinin olduğu 
gösterilmektedir. Çalışmamızda diyabetle artan MDA düzeylerini düşürdüğünden oksidan stres üzerinde olumlu etki yaptığını söyleyebiliriz 
Ancak NOx ve GSH üzerinde belirgin etkisi gözlenmemiştir. Konuya açıklık getirmesi açısından diğer oksidan ve antioksidan düzeylerinin 
bakılmasının yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Reservatrol, Oksidatif Stres 
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AIM: Resveratrol(RSV) is a polifenolic compound, commonly presents in red wine, peanut. It is stated that RSV is in anti-cancerogenic, anti-
inflammory and cardioprotective characteristics. Streptozotisin (STZ) is a frequently used agent in generating experimental diabetes on 
destruction of pancreas β cells.In the study it is aimed to investigate the effects of RSV over oxidative stress in liver tissue in rats, which are 
being generated diabetes with the use of STZ.  
METHODS: 30 male Wistar albino rats were divided into 4 groups. Group 1.Control Group 2.RSV, Group 3.Diabetes, Group 4.Diabetes + RSV. 
Intraperitoneal (i.p) single dose STZ 65mg/kg 0,1M (pH:4,5) were injected with dissolved in citrate buffer to diabetes groups. After 48 hours 
from the administration, fasting blood glucose levels 250 mg / dL were included in the diabetes group. I.p. single dose citrate buffer were 
injected to control groups. Application of RSV(10/mg/kg/day dose(dissolved in 0.1M ethanol) has been started 2 weeks after diabetes 
formation and continued through 8 weeks by using oral gavage. The control groups were performed 0.1 Methanol. Rats were sacrificed under 
intramuscular(IM)Rompun+ketamine (50+60-100mg/kg) anesthesia by taking blood from hearts. Liver tissue oxidant(Malondialdehit/MDA, and 
antioxidants (glutathione/GSH)) parameters were studied,total nitric oxide(NOx) levels were also determined.Results One Way ANOVA test 
were compared using,p<0.05 was considered significant.  
RESULTS: Liver MDA levels of diabetics rats are significantly increased against its control groups and application of RSV increased MDA levels 
were decreased. GSH levels are somewhat decreased,no significantly difference is determined between the groups with diabetes. There were 
no significant changes in levels of NOx.  
CONCLUSIONS: Literature shows that RSV has positive effects over oxidative stress on liver tissue of rats which are being generated diabetes 
with STZ. In our study, we can say that it reduces the increased MDA levels with diabetes have a positive effect on oxidative stress but 
significant effects aren’t seen on NOx and GSH levels. Investigation of oxidant and antioxidant levels in liver tissue, is thought to be helpful to 
clarify the subject. 
Key words: Resveratrol, Oxidative Stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Müzisyenlerde, özellikle profesyonel müzisyenlerde, işitsel yetenekler, frekans diskriminasyonu, işitsel hafıza, işitsel dikkatin de 
dahil olduğu algısal süreçler dikkate değer bir farklılık gösterir. Müzisyenlerde artmış işitsel algı performansının nöral temeli henüz tam olarak 
açıklanamamıştır. Çalışmamızda kontralateral akustik uyaranla olivokoklear efferent sistemin işitsel algı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi 
amaçladık.  
YÖNTEM: Etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş onam formu alındıktan sonra, en az 5 yıl profesyonel olarak müzik ile uğraşan ve otoskopik 
muayenesi normal olarak değerlendirilen 11 (n=22 kulak) yetişkin birey (yaş ort±S.S= 34,3±1,4) çalışma kapsamına alındı. Bireylerde 
immitansmetri yöntemi ile timpanogram testi (226 Hz) uygulandı ve orta kulak problemi olmayan olgularda 0.5-4.0 kHz frekanslarında akustik 
refleksleri test edildi. Refleks elde edilen olgularda Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyon (TEOAE) ve kontralateral akustik uyaran testleri, 
ipsilateral kulağın kontralateral kulağa doğrusal uyaran modunda ve 60 dB SPL şiddetinde geniş bant gürültü verilirken ve verilmediği durumda 
TEOAE ölçümleri yapılarak değerlendirildi. Her iki kulakta ölçüm yapıldıktan sonra gürültü yokluğunda, yani kontralateral stimulus öncesi TEOAE 
yanıtları ile kontralateral geniş bant gürültü varlığındaki TEOAE yanıtları karşılaştırıldı. Her iki uyaran ile 1000 Hz, 1414 Hz, 2000Hz, 2828 Hz, 
4000Hz merkez frekanslarda elde edilen sinyal gürültü oranları çalışma parametresi olarak kullanıldı. Elde edilen veriler normal dağılıma 
uygunluklukları araştırıldıktan sonra istatistiksel olarak karşılaştırıldı.  
BULGULAR: Çalışma kapsamına alınan bireylerin işitme eşikleri 15 dB HL olarak saptandı. Kontralateral geniş bant gürültü varlığında ve 
yokluğunda ipsilateral kulağın TEOAE ölçümleri değerlendirildiğinde 1000 Hz, 1414 Hz, 2000Hz, 4000Hz merkez frekanslarında istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05).   
SONUÇ: Olivokoklear efferent sistem, profesyonel olarak müzikle uğraşan bireylerde işitsel algıyı değerlendirmede, profesyonel olmayan 
müzisyenlerde ise artmış işitsel algıyı belirlemede bir araç olarak kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Otoakustik emisyon, spontan, müzisyen, olivokoklear efferent sistem, işitsel frekans algısı 
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AIM: In musicians, especially in professional musicians, auditory perceptual processes including auditory skills, frequency discrimination, 
auditory memory and auditory attention show remarkable differences. The neural basis of higher auditory perceptual performance in 
musicians has not yet been fully explained. We aimed to evaluate the impact of the olivocochlear system on the auditory perception in the 
presence of contralateral acoustic stimuli.  
METHOD: After obtaining ethical approval and informed consents, 11 adult subjects (n=22 ear; Mean age ± SD: 34,3 ± 1,4) with normal 
otoscopic examination and professional music career of at least 5 years were included in the study. Tympanogram test (226 Hz) was performed 
in all cases via immitancemeter instrument, and acoustic reflexes were tested at 0.5 – 4.0 kHz frequency range in subjects without middle ear 
problems., Transient evoked otoacoustic emission (TEOAE) measurements were performed in ipsilateral ear of the subjects during the 
presence and absence of broadband noise sent to contralateral ear at 60 dB SPL in linear stimulus mode. After measuring both ears, TEOAE 
responses before and during the presence of contralateral broadband noise were compared. Signal to noise ratios obtained at 1000 Hz, 1414 
Hz, 2000Hz, 2828 Hz, 4000Hz median frequencies were used as study parameters. Quantitative data were analyzed statistically after testing 
their fit to normal distribution.  
RESULTS: In our study, the hearing thresholds of all subjects were determined as 15 dB HL. TEOAE results obtained during absence and 
presence of broadband noise at the contrlateral ear showed statistically significant differences at 1000 Hz, 1414 Hz, 2000Hz, 4000Hz median 
frequencies (p<0.05).  
CONCLUSION: Olivocochlear efferent system can be used as a tool for evaluating auditory perception in individuals dealing with music 
professionally and determining increased auditory perception capacity in non-professional musicians. 
Key words: Otoacoustics emissions, spontaneous, musicans, olivocochlear efferent system, auditory frequency perception 
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GİRİŞ-AMAÇ: Dikkat, beynin zihinsel bir faaliyet üzerine odaklanmasıdır; seçici, odaklanmış ve bölünmüş dikkat olarak 3 sınıfa ayrılabilir. Sürekli 
dikkat, uyarılmışlık durumunun sürdürülmesi ve belli bir görev üstünde ara vermeden odaklanabilme yeteneğidir; seçici dikkat, diğer 
uyarıcıların ihmal edilip dikkatin belli bir uyarıcıya yönelmesi, bölünmüş dikkat ise iki veya daha çok uyarıcı ile aynı anda ilgilenilmesi 
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durumudur. Uyarılmış potansiyeller (UP), özellikle 300 ms’de oluşan pozitif dalga (P300), dikkat gibi bilişsel faaliyetlerin değerlendirilmesinde 
sıklıkla başvurulan kayıt yöntemidir. Bu çalışmada dikkat mekanizmaları ile UP ilişkisi P300 değerleri üzerinden incelendi ve işitsel, görsel, işitsel 
+ görsel uyaran modalitelerinin dikkat üzerine etkisi araştırıldı.  
METOD: Çalışma, 18-25 yaş aralığında 10 sağlıklı gönüllüde gerçekleştirildi. UP kayıtları, MP150 sistemi ve 4 EEG 100C yükselticisi kullanılarak 
beynin Frontal (Fz), Santral (Cz), Parietal (Pz) ve Oksipital (Oz) bölgelerinden oddball göreviyle alındı. UP’ler 4 farklı uyaran modelinde; işitsel (İ), 
görsel (G), İ+G (eşzamanlı), İ+G (eşzamanlı olmayan) kaydedildi. 160 uyaran (120 standart + 40 hedef) kullanıldı. P300 genlik ve latansları 
değerlendirildi.  
BULGULAR: İ+G (eşzamanlı olmayan) uyaran modelinde latanslar Fz (p<0,01) ve Cz (p<0,01) bölgelerinde işitsel (p<0,05) ve görsel (p<0,04) 
modele göre anlamlı olarak kısa bulundu. Cz (p<0,006), Fz (p<0,01) bölgelerinin hedef uyaranlara karşılık gelen genlik değerlerinde ise işitsel 
uyaranlar görsel uyaranlardan daha yüksek değere sahipti.  
SONUÇ: Dikkat, farklı uyaran modalitelerinden etkilenebilir. Eş zamanlı gelmeyen görsel ve işitsel uyaranların daha hızlı algılanması, dikkat 
bölünse de farklı uyaranların dikkatin daha çabuk odaklanmasını sağlayabileceğini göstermiştir; fronto-santral bölgede işitsel modaliteye karşı 
elde edilen P300 yanıtlarının görsellerden daha yüksek genlikli olması ise, görsel ve işitsel modaliteden gelen bilgilerin işlendiği devrelerin 
farkına bağlanabilir.   
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114E440 koduyla desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Seçici dikkat, bölünmüş dikkat, odaklanmış dikkat 
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AIM: Attention is the focussing of the brain resources on a mental activity; can be classified as selective, sustained and divided. Sustained 
attention is the ability to focus on arousal state and the maintenance of a certain task without a break, selective attention is directed to the 
attention of a certain stimulus whether neglect of other stimulants and divided attention is the situation to be dealt with simultaneously with 
two or more stimuli. Evoked Potentials (EPs), especially the positive wave around 300 ms (P300), is a frequently used recording method of 
cognitive functions such as attention. In this study, the reltionship of attention mechanisms and EP has been investigated using P300 values, 
and the effects of auditory, visual and audio-visual stimulus modalities on attention are investigated.  
METHODS: Ten healthy volunteers in the range of 18-25 years participated in the study. EPs were recorded with MP150 System with four 100C 
EEG amplifiers. Signals were recorded from Frontal (Fz), Central (Cz), Parietal (Pz) and Occipital (Oz) regions. EPs were obtained by four 
different stimulation modalities as auditory (A), visual (V), A+V (concurrent) and A+V (asynchronous); for each modality, 160 stimuli (120 
standard + 40 target) were applied, and P300 amplitude and latency were assessed.  
RESULTS: A+V (asynchronous) stimulus latencies on Fz (p<0.01) and Cz (p<0.01) regions were found significantly shorter than those in auditory 
(p<0.05) and visual (p<0.04) modalities. On Cz (p<0.006) and Fz (p<0.01) regions, amplitudesto target stimuli were higher for auditory than for 
visual stimuli.  
CONCLUSION: It has been shown that stimulus modalities affect the attention process. Faster detection of concurrent A+V stimuli, despite 
division of attention, suggests that different stimulus types lead to a faster focussing of attention, while larger P300 amplitudes to auditory 
stimuli over fronto-central region suggest that the phase difference of the processing of information from visual and audio modalities.  
This study was supported by TÜBİTAK for Scientific Research Grant 114E440. 
Key words: Divided attention, selective attention, sustained attention 
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GİRİŞ-AMAÇ: Epilepsi, tekrarlayan nöbetlerle karakterize, toplumda sıklıkla görülen nörolojik bir hastalıktır. Epilepsi oluşumunda nöropeptidler, 
reseptörler ve nörotransmitterler gibi birçok sistem rol almaktadır. Endojen ve eksojen kanabinoidlerin epileptik nöbetlerin düzenlenmesinde 
CB1 reseptörü aracılığı ile rol aldığı uzun zamandır bilinmektedir. Bölümümüzde yapılan çalışmalar, bir nöropeptid olan apelin-13’ün 
prokonvulsan etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmamız ise penisilin modeli deneysel epilepside kanabinoidler ile apelin-13’ün 
ilişkisini göstermeyi amaçlamaktadır.   
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 36 adet Albino Wistar cinsi erkek sıçanlar (180 – 270 gr.) 6 eşit gruba ayrıldı. Gruplar: 1- Kontrol, 2- Apelin-13 (15 µg, 
i.s.v.), 3- AM-251 (0,25 µg, i.s.v), 4- Etkin doz Apelin (15 µg/2µl, i.s.v.) + Etkin doz AM-251 (0,25 µg/1 µl, i.s.v.), 5- Etkin doz Apelin (15 µg/2µl, 
i.s.v.) + Etkisiz doz AM-251 (0,125 µg/1 µl, i.s.v.), 6- Etkisiz doz Apelin (5 µg/2µl, i.s.v.) + Etkisiz doz AM-251 (0,125 µg/1 µl, i.s.v.). Sıçanlar 1,25 
gr/kg üretan (i.p.) ile anesteziye alındıktan sonra stereotaksik cihaza yerleştirildi. 500 IU Penisilin-G (i.k.) ile epileptiform aktivite oluşturduktan 
30 dakika sonra etkisi araştırılan madde (i.s.v.), 10 dakika sonra da etkileşimi olan madde (i.s.v.) uygulandı. İstatistiksel analizlerde Tukey testi 
kullanıldı. p<0,05 olduğunda anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Etkin doz apelin 20. dakikadan itibaren epileptiform aktiviteyi arttırdı. Etkin doz AM-251 30. dakikadan itibaren epileptiform 
aktiviteyi arttırdı. Her iki maddenin birlikte verilmesi 30.dakikadan itibaren epileptiform aktiviteyi apeline göre anlamlı olarak daha fazla arttırdı. 
Etkin doz apelin ile etkisiz doz AM-251’in birlikte verilmesi epileptiform aktivitede değişiklik oluşturmadı. Etkisiz doz apelin ile etkisiz doz AM-
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251’in birlikte verilmesi epileptiform aktivitenin frekans ve amplitüdünü değiştirmedi.   
SONUÇLAR: Kanabinoid CB1 reseptör antagonisti, AM-251 epileptiform aktivitenin frekansında apeline göre daha fazla bir artışa sebep 
olmaktadır. Her ikisinin birlikte verilmesi sinerjik etki oluşturmadığından, her iki maddenin farklı yolakları kullandığını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: AM-251, Apelin, Epilepsi, Penisilin 
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AIM: Epilepsy is a common neurological disorder characterized by recurrent seizures. Cannabinoids are chemical compounds which have many 
functions in the central nervous system. We found that the neuropeptide apelin-13 showed a proconvulsant effect. The aims of this study was 
to evaulate interaction between cannabinoids and apelin-13 in experimental models of epilepsy.  
METHODS: 36 male albino Wistar rats (180-270 g.) were divided into 6 groups. Groups: 1- Control, 2-Apelin-13 (15 µg, i.c.v.) 3- AM-251 (0.25 
µg, i.c.v.) 4- Effective dose of apelin (15 µg, i.c.v.) + effective dose of AM-251 (0.25 µg, i.c.v.), 5- Effective dose of apelin (15 µg, i.c.v.) + 
ineffective dose of AM-251 (0.125 µg, i.c.v.) 6- Ineffective dose of apelin (5 µg, i.c.v.) + ineffective dose of AM-251 (0,125 µg, i.c.v.). Rats were 
placed in the stereotaxic frame after anesthetized by 1.25 g/kg urethane (i.p.). Substances were applied 30 minutes after penicillin injection. 
Tukey test was used for statistical analysis. p < 0.05 was considered statistically significant.  
FINDINGS: The effective dose of apelin (15 µg) increased the mean frequency of epileptiform activity starting from 20 minutes after apelin 
injection. AM-251 caused proconvulsant activity starting from 30 minutes after AM-251 injection. Administration of apelin and AM-251 also 
increased the frequency of epileptiform activity starting from 30 minutes after injection. Administration of the effective dose of apelin and 
non- effective dose of AM-251 did not alter the epileptiform activity. The non-effective doses of apelin and AM-251 did not alter the frequency 
of penicillin-induced epileptiform activity in rat.  
RESULTS: Since the co-administration of apelin and AM-251 did not cause an additional proconvulsant activity in this study, it might be 
assumed that they use separate pathways for their effects. 
Keywords: AM-251, Apelin, Epilepsy, Penicillin 
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GİRİŞ-AMAÇ: Sporun kognitif fonksiyonları iyileştirici etkisi olduğu gösterilmiştir. Ancak hangi spor dalının daha iyi etkilediği ile ilgili bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, işitsel uyarılma potansiyelleri ile kayıt yapılarak dört farklı bireysel sporcu grubu ve sedanterlerde 
kognitif fonksiyonlar araştırıldı.  
YÖNTEMLER: Çalışma, 18-25 yaşlarında erkeklerden seçilen 4 bireysel spor grubunda gerçekleştirildi [Grup 1 (n=10, kayak), Grup 2 (n=10 
tekvando, judo ve karate sporcuları), Grup 3 (n=10, tenis), Grup 4 (n=10, yüzme), Grup 5 (n=12,sedanterler)]. Uyarılma potansiyeli kayıtları, 
MP150 sistemi ve EEG100C yükselticileri ile saçlı derinin parietal (P3, P4) ve temporal (T3, T4) bölgelerine yerleştirilen Ag/AgCl elektrotlar 
vasıtasıyla, oddball görevinde alındı. P300 ve N100 dalgalarının genlik ve latansları değerlendirildi.  
BULGULAR: P300 latansı, N100 genlik ve latansları gruplarasında bölgelere göre ANOVA testi ile karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı 
(p>0,05). P300 genliklerinde ise bölgelere göre anlamlı fark gözlendi (p<0.000). Posthoc Scheffe testine göre, Grup 2’nin P3, P4 bölgelerinde 
P300 genliği diğer gruplardan anlamlı küçükken (P3 ve P4; Grup 1 (p<0,000), Grup 3 (p<0.01), Grup 4 (p<0,04), Grup 5 (p<0,05). T4 bölgesinde 
diğer gruplara göre anlamlı yüksekdi (Grup 1 (p<0,01), Grup 3 (p<0.001), Grup 4 (p<0,01), Grup 5 (p<0,01).   
SONUÇ: Çalışmamızda, tekvando, judo ve karate sporuyla uğraşan sporcularda kognitif fonksiyonların göstergesi olan P300 genliğinin, azalmış 
olduğu bulunmuştur. Bu azalmanın sebebinin başlarına aldıkları darbeden kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Bireysel spor, uyarılma potansiyelleri, kognitif fonksiyonlar 
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AIM: It has been showed that sports have improved effect for cognitive function. However, there is no a study related to which branch of 
sports could be more effective. In this study, cognitive function of four different individual athletes and sedentary group were investigated by 
measuring the auditory evoked potentials.  
METHODS: The study was carried out in four individual sports groups (18-25 years old), [Group 1 (n = 10, ski), Group 2 (n = 10, taekwondo, judo 
and karate athletes), Group 3 (n = 10, tennis), Group 4 (n = 10, swimming), Group 5 (n = 12, sedentary)]. Evoked potentials were recorded with 
MP150 system and EEG100C amplifiers at oddball auditory task. Ag / AgCl electrodes were placed parietal (P3, P4) and temporal (T3, T4) 
regions. P300 and N100 wave amplitude-latency were analyzed.  
RESULTS: When we compared the groups with ANOVA test according to brain region, there were no significant differences in P300 latency, 
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N100 amplitude and latency among groups (p> 0.05). Post Hoc Scheffe test results showed that Group 2 had smaller P300 amplitude than 
other groups at P3 and P4 regions (P3, P4; Group1 (p<0,000), Group 3 (p<0.01), Group 4 (p<0,04), Group 5 (p<0,05), but larger amplitude at T4 
region (Group1 (p<0,01), Group 3 (p<0.001), Group 4 (p<0,01), Group 5 (p<0,01).   
CONCLUSIONS: The sportsmen who engage with taekwondo, judo and karate athletes had smaller P300 amplitudes which marker of cognitive 
functions at P3 and P4 brain regions. We concluded that this decrease may result from blows to their heads.  
This work was supported by Erciyes University Research Fund (TSL-2014-5494). 
Key words: Individual sports, evoked potentials, cognitive functions 
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GİRİŞ-AMAÇ: (±)-1-(2,5-Dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane hydrochloride (DOI), serotonin reseptörlerinden 5-HT2A’nin seçici 
agonistlerinden biridir. Serotonin ve epilepsi arasındaki ilişki çeşitli çalışmalarla gösterilmiş olmasına rağmen, 5-HT2A reseptör agonisti DOI’nin 
penisilinle indüklenmiş epilepsideki rolünün ilk defa bu çalışmayla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 36 adet Wistar albino sıçan, kontrol, penisilin ve DOI (0.5 mg/kg, 1 mg/kg, 2 mg/kg ve 4 mg/kg) olmak üzere 6 gruba 
ayrılarak kullanıldı. Hayvanlar anesteziye alındıktan sonra kafatasına vida elektrotlar yerleştirildi. Epileptiform aktivite, penisilin (500 IU, i.c) 
enjeksiyonuyla başlatıldı. Enjeksiyondan 30 dakika sonra DOI dozları i.p olarak uygulandı. EcoG dalgaları 180 dakika boyunca kaydedildi.  
BULGULAR: Penisilin grubunda diken frekansı ortalama 29,32 sp/dk olarak bulundu. DOI 1 mg/kg dozu uygulanan gruplarda ortalama spike 
frekans değerleri 30., 60., 90. ve 120. dakikada sırasıyla 34.33±4.95, 37.17±4.60, 26.83±3.88 ve 19.50±2.72 sp/dk olarak azalmıştır. DOI grupları 
arasında en güçlü antikonvülsan aktivite 1 mg/kg dozda bulundu. 180 dakikalık kayıt boyunca DOI 1 mg/kg dozu ile kontrol grubunun spike 
frekansı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).  
SONUÇ: Sunulan çalışma ile serotonin agonisti DOI’ nin 1 mg/kg dozda en güçlü agonist etki göstererek epileptiform aktiviteyi baskıladığı tespit 
edilmiştir. Bu yolağın ileri moleküler çalışmalar kullanılarak ortaya çıkarılmasına ihtiyaç vardır.   
Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi tarafından FBD 12-4080 kodlu proje ile desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: DOI, 5-HT2a, Serotonin, Penisilin-indüklü epilepsi 
 

PC190 
Effect of 5-HT2a Receptor Agonist DOI on Epileptiform Activity 
Mehmet Taşkıran

1
, Abdulkadir Taşdemir

1
, Mustafa Ayyıldız

2
, Erdal Ağar

2
, Nusret Ayyıldız

1 
 

1
Erciyes University, Department of Biology, Kayseri, Turkey  

2
Ondokuz Mayıs University, Department of Physiology, Samsun, Turkey  

 
AIM:(±) -1-(2,5 - Dimethoxy – 4 - iodophenyl) – 2 - aminopropane hydrochloride (DOI) is one of the selective agonists of serotonin receptor, 
5HT2A. Although relationship between serotonin and epilepsy has been shown by various previous studies, the present study is the first study 
that aims to reveal the role of 5-HT2A receptor agonist DOI on penicillin induced epilepsy.  
METHODS: In this study, 36 wistar albino rats were allocated to six groups: control, penicillin and DOI (0,5 mg/kg, 1 mg/kg, 2 mg/kg, 4 mg/kg). 
After animals were anesthetized, screw electrodes were placed into scalp. Epileptiform activity was initiated by injection of penicillin (500 IU, 
i.c). 30 minutes after injection, doses of DOI were applied intraperitoneally. EcoG was recorded for 180 minutes.  
RESULTS: Mean spike frequency in penicillin group was 29,32 spike/min. DOI decreased the mean frequency of epileptiform activity to 
34.33±4.95, 37.17±4.60, 26.83±3.88 and 19.50±2.72 spike/min after 30, 60, 90 and 120 min, respectively. The most effective anticonvulsant 
activity dose between DOI groups was determined at 1 mg/kg dose. During 180 minutes recordings, difference of spike frequency between DOI 
1 mg/kg and control group was statistically significant (p<0,05).  
DISCUSSION: With the present study, it was determined that the serotonin agonist DOI at 1 mg/kg dose suppressed the epileptiform activity by 
showing most effective agonist effect. This pathway is further to be explored by advanced molecular studies.  
This study is supported by project FBD 12-4080 by Erciyes University. 
Key words: DOI, 5-HT2a, Serotonin, Penicillin-induced epilepsy 
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GİRİŞ-AMAÇ: Absans epilepsi elektroensefalogramda diken dalga deşarjı ile karakterize konvulzif olmayan bir epilepsi türüdür. Reaktif oksijen 
radikallerinin artışı dahil birçok neden epileptik aktiviteye neden olmaktadır. Askorbik asit güçlü bir antioksidandır ve beyinde nöroprotektif 
özellik gösterir. Sunulan çalışmada askorbik asidin, spontan diken dalga deşarjı gösteren, absans epilepsinin genetik bir modeli olarak belirlenen 
Wag/Rij sıçanlar üzerine etkisi araştırıldı.  
Metodlar: Yetişkin erkek 6 Wag/Rij tipi sıçan kullanıldı. Tripolar elektrotlar kafatasına yerleştirildi. Hayvanlar cerrahiden sonra bir hafta 
iyileşmeye bırakıldı. Bazal elektrokortikografi (ECoG ) aktivitesi kayıtları alındı. Dört hafta 100mg/kg/gün (i.p) askorbik asit enjeksiyonu yapıldı 
ve her haftanın sonunda ECoG kaydı alındı.  
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BULGULAR: Askorbik asit diken dalga sayısını, süresini ve her küme içindeki diken dalga sayısını anlamlı derecede arttırdı(p<0.05). Diken dalga 
sayısı, askorbik asit uygulaması sonrasında, ECoG kaydında bazal ECoG kaydına göre amplitüd değişikliği olmaksızın (p>0.05) yaklaşık 3 kat 
arttı(p<0.05).  
SONUÇ: Askorbik asitin birçok epilepsi modelinde antikonvulsan etki göstermesine rağmen, Wag/Rij sıçanlarda neden olduğu epileptik aktivite 
artışı, askorbik asidin absans epilepside prokonvulzan rolünü akla getirmektedir. Ancak bu etkinin mekanizmasını değerlendirebilmek için daha 
ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: askorbik asit, absans, Wag/Rij, vitamin c, diken dalga, sıçan 
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AIM: Absence epilepsy is a non-convulsive type of epilepsy that is characterized with spike-and-wave discharges (SWDs) on the 
electroencephalogram(EEG). There are several causes for epileptic activity, including the increase of reactive oxygen species in the brain. 
Ascorbic acid, is a strong antioxidant, provides neuro- protection in the brain. The aim of present study is to investigate the effect of ascorbic 
acid on absence epilepsy in Wag/Rij rats, which is a genetically determined model for absence epilepsy.  
METHODS: Six adult male Wag/Rij rats were used. Tripolar electrodes were placed on the skull. Animals were allowed to recovery after 
electrode implantation for a week. After basal electrocorticogram (ECoG) activity was recorded was administered ascobic acid, at a dose of 
100mg/kg/a day,( i.p.) for 4 weeks and at the end of every week ECoG activity was recorded.  
RESULTS: Ascorbic acid significantly increased the SWDs numbers, duration and spike numbers in each cluster(p<0.05). Spike numbers in the 
last ECoG recording was increased almost 3 fold compared to basal ECoG record(p<0.05) without changing amplitude of spikes in all 
animals(p>0.05). 
CONCLUSIONS: Although ascorbic acid has anticonvulsant role in various model of experimental epilepsy, increment of absence epileptic 
activity in Wag/Rij rats, suggests the proconvulsant role for the ascorbic acid in absence epilepsy. 
Key words: ascorbic acid, absence, Wag/Rij, vitamin c, spike wave discharge,rat 
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GiRiŞ-AMAÇ: Bu çalışmada, selenyumun sıçanlarda 6-n-propil-2-tiourasi (PTU) ile oluşturulan öğrenme /bellek bozukluğuna etkisi araştırılmıştır. 
YÖNTEMLER: Hipotiroidizm, Wistar albino sıçanlarda içme sularına eklenen 6-n-propil-2-tiourasil (% 0.05) ile oluşturulmuştur. Sıçanlar, kontrol, 
hipotiroidi, 5 ppm Se verilen hipotiroidi ve 10 ppm Se verilen hipotiroidi grupları şeklinde ayrılmıştır ( n=16). Grupların plazma T3, T4 değerleri 
ELİSA kiti ile plazma ve hipokampüs Se değerleri ise atomik absorpsiyon spektrometresi ile ölçülmüştür. Morris su tankı testinde, öğrenme ve 
bellek değerlendirilmiştir. Sinaptik plastisitenin göstergesi olan Uzun Dönemli Güçlenme; PS ve EPSP genlik değerlendirmeleri ile gösterilmiştir. 
BULGULAR: Hipotiroidili grupların T3, T4 değerleri kontrolden düşük bulunmuştur (p<0,001). PTU uygulaması hipotirodi modeli oluşturmuştur. 
Üç hafta selenyum verilen grupların plazma ve hipokampüs Se değerleri kontrole göre artmıştır (p<0,001). Öğrenme testinin ilk gününden 4. 
güne doğru tüm grupların yüzme mesafelerinde, kaçış sürelerinde istatistiksel anlamda azalma görülmüştür (p<0,01). Bu, tüm guplarda 
öğrenmenin gerçekleştiğini gösteren önemli bir bulgudur. Gruplar arası istatistiksel karşılaştırmada yüzme mesafesi uygulamanın 1. gününde 
hipotiroidili grupda kontrole göre artış, Se verilen hipotiroidili gruplarda azalma göstermiştir (p<0,04). Platformu bulma yada kaçış süresi 
hipotiroidili grupda kontrole göre 1., 3., ve 4. günlerde anlamlı artış göstermiştir. Grupların yüzme hızları, 1. ve 4. günler arasında ve gruplar 
arasında önemli farklılık göstermemiştir. Hedef kadranda bulunma oranı hipotiroidi ile azalma, 5 ppm Se verilen grupta, Se verilmeyen 
hipotiroidili gruba göre yükselme göstermiştir (p<0,011). Sinaptik plastisite oluşturulduğunda, PS genliğinin kontrol grubuna göre hipotiroidili 
grupda önemli derecede azaldığı (p<0,05), Se takviyesi ile bu azalmanın tekrar anlamlı derecede yükseldiği ve kontrol değerlere yaklaştığı 
belirlenmiştir.   
SONUÇLAR: Bu tez çalışması, hipotiroidinin hipokampüs öğrenme/bellek fonksiyonunu olumsuz etkilediğini, selenyum takviyesinin ise 
hipotirodinin bu olumsuz etkisini düzelttiğini ortaya koymuştur. 
Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi; Selenyum; Öğrenme ve Bellek; Morris su tankı; Uzun dönemli güçlenme 
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AIM: In this study, effect of selenium on the learning /memory impairment induced by 6-n-propyl-2-thiouracil in rats was investigated. 
METHODS: Hypothyroidism was induced by PTU on Wistar albino rats. The rats were divided into groups; control, hypothyroid, 5 ppm Se and 
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10 ppm Se supplemented hypothyroid ( n=16). The groups plasma levels were measured via ELİSA kit and the plasma and hypocompus. Se 
levels were measured via atomic absorpsiyon spektrometres. In Morris water maze test –the learning evaluation was made the. Long Term 
Potentiation which is the indication of synaptic plasticity was shown with the PS and EPSP amplitude evaluation.  
RESULTS: T3 and T4 levels of the hypothyroid groups were found lower than the control (p<0,001). The plasma and hypocampus Se levels of 
the Se supplemented groups increased than the control group (p<0,001). From the 1st day to 4th day of learning test, a decrease was observed 
(p<0,01). At the comparison between groups, swimming distance showed increase in the hypothyroid groups than the control group and 
decrease in the Se supplemented hypothyroid groups (p<0,04). The duration of finding the platform or escape latency markedly showed 
increase on the three days than the control group. The swimming velocity of groups didn’t show a remarkale difference between among the 
groups. The ratio of being in the target quadrant showed decrease with hypothyroid and increase in 5 ppm Se supplemented group than not Se 
supplemented hypothyroid group (p<0,011). When created synaptic plasticity, it was observed that PS amplitude had remarkably decreased in 
hypothyroid group than control group, that decrease had remarkably increased again with Se supplementation and approximated to control 
levels (p<0,05).  
CONCLUSIONS: This thesis revealed that hypothyroid affected the hypocampus learning/memory function negatively and Se supplementation 
eliminated the hypothyroid’s negative effect. 
Key words: Hypothyroidism; Selenium; Learning and Memory; Morris water maze; Long-term potentiation 
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AMAÇ: Bu çalışmada amacımız kendi laboratuvarımızın bilgilerini fizyoloji camiası ile paylaşmaktır.  
YÖNTEM: Görsel uyarılma potansiyellerini ve Elektroretinogram kayıtlarının yapıldığı Biopac MP150 EEG modülünü kullanarak tarafımızdan 
geliştirilmiş yönteme dayanmaktadır. Her bir hastanın VEP'i için N2, P2 latans ve potansiyel değerleri ve p-p' arası amplitüt değerleri hesaplandı. 
ERG için negatif a, pozitif b, a-b arası amplitüt farkları ile b/a oranları saptanmıştır. Karşılaştırmalar İSCEV standartlarına göre yapılmıştır.  
BULGULAR: 2002 yılından bugüne 11500 hasta laboratuvarımıza başvurmuştur. 2014 yılında 605 hasta gelmiştir. 2014 yılında laboratuvarımıza 
gelen 605 hastanın demografik dökümleri yapıldı. Elde edilen ve raporlanan elektrofizyolojik kayıtlar değerlendirildi. Gelen hastaların %40'ı 
kadındı. Gelen hastaların 300'ü çocuk, 305'i erişkindi. Gelen hastaların %60'ı Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin çeşitli kliniklerindendi.Göz kliniği en 
fazla hastayı göndermişti (316). Çocuk ve nöroloji anabilim dalları 23 er hasta göndermişti. Cerrahpaşa dışından gelen hastaların % 32'sini 
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma hastanesindendi.Hacettepe Tıp Fakültesinden de 4 hasta gelmişti. Hastalık dağılımlarına bakarsak; Epilepsi 
(46), Hipertansiyon (44), Retinitis Pigmentoza (42), Diabetes Mellitus (40), Şaşılık (39), Nistagmus (36), Katarakt (30), ROP (28), Glokom (17), 
Hidrosefali (16), Beyin Tümörü (12), Keratoplasti (12), Biotin Eksikliği (5) idi. Hastaların 475'i İstanbuldan gelmişti.  
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın sonuçlarına göre hastalık patolojilerine uygun bulgular saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: VEP, ERG, Biyopotansiyel 
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Hakkı Oktay Seymen, Cemile Özdemir  
Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Dept. of Physiology, Istanbul, Turkey  
OBJECTIVE: The aim of this study is to share information of our own physiology laboratory with the community.   
METHODS: Recordings of Visual evoked potential (VEP) and Electroretinogram (ERG) is based on methods developed by us with using EEG 
module of Biopac MP150. For the VEP of each patient, N2, P2 latency and potential values and p-p' amplitude values were calculated. Negative 
a, positive b, amplitude differences between a and b and b/a rates for ERG were determined. Comparisons were made according to standard 
ISCEV. 
RESULTS: From 2002 to today 11500 patients were admitted to the lab. In 2014, it has 605 patients. 605 patient demographic breakdowns 
from our laboratory in 2014 was made. Obtained and reported electrophysiological recordings were evaluated. 40% of patients were female. 
Incoming patients including 300 children, 305 were adults. 60% of patients has come from several clinics of Cerrahpaşa Medical Faculty. Eye 
clinic had sent the most patients (316). Children and neurology departments had sent 23 patients sooner. 32% of patients coming from outside 
Cerrahpaşa Beyoglu Eye Research and Training hospital. 4 patients came from Hacettepe Medical Faculty. If we look at the distribution of the 
disease; Epilepsy (46), hypertension (44), Retinitis Pigmentosa (42), diabetes mellitus (40), strabismus (39), nystagmus (36), cataract (30), ROP 
(28), glaucoma (17), hydrocephalus (16 ), brain tumor (12) Keratoplasty (12), Biotin deficiency (5), respectively. 475 patients had come from 
Istanbul.  
DISCUSSION and CONCLUSION: In accordance with the findings of the disease pathology is determined according to the survey. 
Key words: VEP, ERG, Biopotential 
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Önceki Bağlamın Yanıt Aktivasyon Süreçleri Üzerine Etkileri: Bir Olaya İlişkin Potansiyel Çalışması 
Berrin Maraşlıgil, Tolgay Ergenoğlu, Leyla Şahin, Dilan Deniz Koyuncu 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin 
 
AMAÇ: Bas-basma paradigması hem yanıt inhibisyonunu (basma durumunda) hem de yanıt aktivasyonunu (bas durumunda) değerlendirmek 
için tasarlanmış nöropsikolojik bir testtir. Bu çalışmada, önceki bağlamın yanıt aktivasyon süreçleri üzerine etkilerini bir görsel bas-basma 
paradigması aracılığıyla araştırmayı amaçladık.  
YÖNTEM: Olaya ilişkin potansiyeller (OİP), görsel bas-basma paradigması kullanılarak 16 sağlıklı erkek gönüllüden (yaşları 19 ile 28 arasında) 30 
elektrod (10/20 sistemi) aracılığı ile kaydedildi. Bas ve basma uyaranları 1.5 s’lik uyaranlar arası süreler (UAS) ile yalancı-rastlantısal bir sırayla 
sunuldu ve sıklıkları sırasıyla 0.28 ve 0.72 idi. Bas uyaranları, kendinden önce gelen uyaranların tipine göre (bas veya beş farklı zorluk 
derecesindeki basma) altı gruba ayrıldı. Ortalama bas-bas aralıkları tüm bas yanıt gruplarında eşitti (5.25 s). Her bir bas uyaran grubunda, bas 
uyaranlarına karşı elde edilen ortalama yanıtlardaki N2 ve P3 potansiyellerinin genlik ve latans değerleri ölçüldü ve tekrarlanan ölçümler için 
ANOVA testi ile analiz edildi.  
BULGULAR: Öncesinde bas uyaranı gelen bas yanıtlarında, öncesinde basma uyaranları gelen beş bas yanıt grubuna oranla reaksiyon zamanları 
daha kısa, p3 genlikleri daha düşük ve N2 genlikleri daha büyük bulundu (sırasıyla p<0.01, p<0.001 ve p<0.01). Buna karşılık, öncesinde basma 
uyaranı gelen beş farklı bas yanıt grubu arasında N2 ve P3 potansiyellerinin genlik ve latansları anlamlı bir farklılık göstermiyordu (p>0.05). 
SONUÇ: Bulgularımız; sağlıklı genç bireylerde basma uyaranlarının zorluk seviyesindeki değişikliklerin, öncesinde basma uyaranı gelen bas 
yanıtlarındaki N2 ve P3 potansiyellerini etkilemediğini gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: Olaya ilişkin potansiyel, bas-basma paradigması, önceki bağlam 
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The Effects of Preceding Context on Response Activation Processes: An Event-Related Potential Study 
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AIM: Go-nogo paradigm is a neuropsychological test that is designed to measure response inhibition (Nogo condition) as well as response 
activation (Go condition). In this study, we aimed to investigate the effects of preceding context on response activation processes using with a 
visual go-nogo paradigm.  
METHODS: Event-related potentials (ERPs) were recorded with 30 electrodes (10/20 system) using a visual go-nogo paradigm from sixteen 
healthy male volunteers (ages between 19 and 28 years). Go and nogo stimuli were pseudo-randomly presented with 1.5 s inter-stimulus 
intervals (ISI) and probabilities of 0.28, and 0.72 respectively. According to stimulus type (go or nogo with five different difficulty level) of 
preceding go stimuli, they were divided into six groups. Means of go-go intervals were equal for all go response groups (5.25 s). The amplitude 
and latency values of N2 and P3 potentials in the averaged responses to go stimuli were measured and analyzed by repeated measures 
analyses of variance (ANOVA) for each go stimulus group.  
RESULTS: Reaction time was longer, amplitudes of P3 were lower and amplitudes of N2 were higher in the go responses preceded by go stimuli 
as compared to the five go response groups preceded by nogo stimuli (p<0.01, p<0.001 and p<0.01, respectively). However, amplitudes and 
latencies of N2, and P3 potentials were not significantly different among the five different go response groups preceded by nogo stimuli 
(p>0.05). 
CONCLUSION: Our results suggest that changes of the difficulty level of nogo stimuli did not affect the N2 and P3 potentials occurring in the go 
responses thet were preceded by nogo stimuli in healthy adults. 
Key words: Event-related potential, go-nogo paradigm, preceding context 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Kognitif fonksiyonlarda bildirilen yaş ilişkili azalmanın kognisyonun bütün alanları için geçerli olmadığı gösterilmiştir. Bu 
çalışmada, yaşlanmada meydana gelen kognitif fonksiyon değişiklikleri oddball görevi kullanılarak uyarılma potansiyelleri ile araştırıldı. 
Çalışmamızın çocuk, genç ve orta yaş gruplarında yapılmış olması, işitsel uyarılma potansiyelleri çalışmalarında orjinallik sağlamaktadır.  
YÖNTEM: Bu çalışma, 10 çocuk (7-12 yaş), 10 genç (22-25 yaş), 6 orta yaşlı (50-60 yaş) erkek bireyde gerçekleştirildi. Uyarılma potansiyelleri 
(UP) santral, parietal, temporal ve oksipital bölgelere yerleştirilen Ag/AgCl elektrotlar vasıtasıyla alındı. P300 dalgaları genlik ve latansları 
değerlendirildi.   
BULGULAR: P300 latansı tüm bölgelerde gruplar arası anlamlı farklı bulundu (p<0.05). Hem gençlerin hem de çocukların P300 latansı yaşlı 
erişkinlerden anlamlı olarak daha kısaydı. Yaşlılarda P300 genliği, frontal bölgede çocuk ve gençlere göre anlamlı derecede büyük bulundu 
(p<0.02). P300 latans ve genliğinde çocuk ve gençler arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  
SONUÇ: Yaş ilerledikçe uyaranların işlenme zamanının geciktiği, ancak frontal bölgede daha yüksek dikkat cevabının alındığı gösterilmiştir. 
Yaşlılardaki bu frontal bölgedeki kognitif kompansasyon Wong ve ark.’nın (2010) fMRI çalışmaları ile uyumludur. Yaşlılıktaki duysal süreçlerdeki 
azalma, kognitif fonksiyonlarda görev alan diğer bölgelerin (özellikle frontal bölge) eşlik etmesi ile kompanse edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, kognisyon, P300 
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AIM: Age-related decline in cognitive function does not apply to all areas of cognition. In this study, changes of cognitive functions with aging 
were investigated with evoked potentials using the auditory oddball task. Our study was conducted in young, middle and old aged which 
providing originality in auditory evoked potential studies.  
METHODS: This study was carried out on 10 child (7-12 yr), 10 young (22-25 yr), and 6 old adult (50-60 yr) men. Evoked potentials were 
recorded on central, parietal, temporal and occipital regions through Ag/AgCl electrode. P300 wave’s amplitude and latency were evaluated. 
RESULTS: P300 latency was found statistically different among the groups (p<0.05). Both young adults’ and children’s P300 latencies were 
significantly shorter than those of old adults. P300 amplitudes of old adults were significantly larger than those of children and young adults at 
frontal site (p<0.02). There were no significant differences of P300 amplitudes and latencies between children and young adults (p>0.05). 
CONCLUSIONS: The results suggest that the time to pay attention was delayed but attention response was increased at frontal region in the old 
adults. Frontal cognitive compensation in older adults are consistent with Wong et al. study (2010) which using fMRI to evaluate cortical 
processing. The declines in sensory processing in older adults are compensate by recruitment of other cognitive areas especially frontal area. 
Key words: Aging, cognition, P300 
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GİRİŞ-AMAÇ: Patern görsel uyarılmış potansiyellerin (pVEP), kaydı görme yollarını bir bütün olarak değerlendirmemizi sağlayan bir yöntemdir. 
Çalışmamızda sırasıyla her iki görme alanına (bilateral) ve sol veya sağ görme alanına satranç tahtası deseni gösterilmiş bireylerin pVEP 
yanıtlarının latans ve genlikler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Çalışmaya 19-28 yaş aralığında 12 (6 kadın) gönüllü katılmıştır. Gönüllülere siyah ve beyaz karelerin yer değiştirdiği hareketli satranç 
tahtası deseni uygulanıp ekranın ortasındaki fiksasyon noktasına bakarken 19 farklı bölgeden beyin elektriksel aktivitesi kaydedilmiştir. Elde 
edilen sonuçlarda oksipito-pariyetal bölgede N70, P100 ve N140 dalgalarının genlik ve latans değerleri ölçülmüş ve veriler IBM-SPSS 20 
kullanılarak tekrarlı ölçümler için ANOVA testi ile incelenmiştir (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu, No: 2009/2648-43).
  
BULGULAR: Bilateral pVEP yanıtında P100 dalga genlikleri unilaterale göre anlamlı olarak yüksek (F(2,22)=13,230, p=0.0001) saptanmış, 
oksipital kanallarda pariyetalden (F(1,11)=133,431, p=0.0001) daha büyük olarak bulunmuştur. Negatif dalga genlikleri ise (N70, N140) pariyetal 
kanallarda oksipitalden daha büyük (N70:F(11,1)=7,386, p=0.02; N140:F(1,11)=47,555, p=0.0001), N140 latansı pariyetal kanallarda daha erken 
bulunmuştur (F(1,11)=5,259, p=0.043). Unilateral uyarılmada P100 genliği ipsilateral olarak anlamlı derecede büyük [Sol:F(1,11)=17,170, 
p=0.002, Sağ:F(1,11)=18,107, p=0.001] ve P100 dalgası oksipital kanallarda pariyetalden (Sol:F(1,11)=13,701, p=0.003; Sağ:F(1,11)=50,910, 
p=0.0001), N140 dalgasında ise pariyetal kanallarda oksipitalden anlamlı derecede (Sol:F(1,11)=15,037, p=0.003; Sağ:F(1,11)=13,824, p=0.003) 
büyük bulunmuştur.  
SONUÇ: Bilateral uyarımda oluşan yanıtın genliklerinin unilateral uyarım genliklerine göre daha büyük olması, bilateral uyaranın daha etkili 
senkronizasyon sağladığını düşündürmektedir. P100 dalgasının oksipital kanallarda daha yüksek bulunması bu dalganın primer görsel kortekste 
ortaya çıktığına işaret etmektedir. N140 dalgasının pariyetal kanallarda daha yüksek bulunması ve latansının daha erken olması, söz konusu 
dalganın uyaranların uzamsal niteliğine koşut olarak, dorsal görsel yolaktaki işlemlemeyi yansıttığını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bilateral, Görsel uyarılmış potansiyeller, Primer görme korteksi, Unilateral 
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OBJECTIVE: Recording of pattern visual evoked potentials (pVEP) is a method that allows assessment of visual pathways as a whole. In our 
study, we aimed to assess pVEP latency and amplitude to checkerboard pattern stimuli presented bilaterally and unilaterally (left and right). 
METHODS: 12 (6 female) volunteers participated in our study. The brain electrical activity was recorded from 19 channels while volunteers 
were looking at the fixation point in the center of the screen during the reversals of black and white squares on checkerboard pattern. 
Amplitude and latency values of N70, P100, N140 waves were measured in the occipito-parietal region. All statistical analyses were performed 
using IBM-SPSS 20 with repeated measures ANOVA (I.U. Ethics Commission File No: 2009/2648-43).  
RESULTS: P100 wave amplitude was significantly higher during bilateral stimulation condition than the P100 amplitude during unilateral 
stimulation (F(2,22)=13,230,p=0.0001). P100 amplitude was higher in occipital than parietal area (F(1,11)=133,431,p=0.0001). Negative waves’ 
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(N70, N140) amplitudes in parietal region were higher than at occipital region (N70:F(1,11)=7,386,p=0.02; N140:F(1,11)=47,555,p=0.0001). In 
parietal area, N140 latency was significantly earlier than at occipital area (F(1,11)=5,259,p=0.043). In unilateral stimulation, P100 wave 
amplitude was significantly higher ipsilaterally (Left:F(1,11)=17.170,p=0.002;Right:F(1,11)=18.107,p=0.001). P100 wave amplitude in occipital 
area was higher than at the parietal area (Left: F(1,11)=13.701,p=0.003; Right: F(1,11) =50.910,p=0.0001), while parietal N140 wave amplitude 
was significantly higher than occipital one (Left:F(1,11)=15.037,p=0.003;Right:F(1,11)=13.824,p=0.003).  
CONCLUSIONS: Higher amplitude responses to bilateral than unilateral stimuli suggest that bilateral stimulation provides more efficient 
synchronization. The higher amplitudes of P100 wave in occipital region suggest the generation of this wave in the primary visual cortex. In 
view of spatial properties of the stimuli, higher amplitudes and earlier latencies of N140 wave in parietal channels might reflect the processing 
in dorsal visual pathways. 
Key words: Bilateral, Primer visual cortex, Unilateral, Visual evoked potentails 
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AMAÇ: Papaverin bir afyon alkoloidi ve vazodilatör ilaçtır. Farmakolojik etkisini fosfodiesterazları inhibe ederek gösterir. Hastalarda 
subaraknoid kanama sonrası görülen semptomatik vazospazmı önlemek için papaverin infüzyonu sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu 
çalışmanın amacı, papaverinin penisilinle oluşturulan epileptiform aktivite üzerine etkisini araştırmaktır.  
YÖNTEM: Bu çalışmada 220±30 g ağırlığında erişkin dişi Wistar sıçanlar kullanıldı (n=30). Üretan anestezisi (1.25 g/kg) altında, sol serebral 
korteks açığa çıkarıldı. Epileptiform aktivite, 500 IU penisilin G sodyum tuzunun sol lateral ventriküle mikroenjeksiyonuyla oluşturuldu. 
Papaverin; 5 mg/kg, 10 mg/kg, 20 mg/kg ve 40 mg/kg dozları intraperitoneal olarak penisilin G sodyum tuzu enjeksiyonundan 30 dakika önce 
verildi.  
BULGULAR: Papaverin (5 mg/kg), Papaverin (10 mg/kg) ve kontol grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı. Papaverin (20 mg/kg), 
Papaverin (40 mg/kg) diken frekansını önemli ölçüde artırdı (p<0.05).  
SONUÇ: Sunulan çalışma, papaverinin penisilinle oluşturulan epileptiform aktiviteyi artırdığını gösterdi. Papaverinin en azından epilepsi hikâyesi 
olan hastalarda nöbetleri başlatabileceği unutulmamalıdır. Papaverinin prokonvülsan etkisini açıklayabilmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 
Anahtar Kelimeler: Dişi Sıçan, Epilepsi, Papaverin, Penisilin 
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OBJECTIVES: Papaverine is an opium alkaloid and a vasodilator. It shows pharmacological effects by inhibiting phosphodiesterase. Papaverine 
infusion is a commonly used treatment for patients in conjunction with symptomatic vasospasm after subarachnoid hemorrhage. The aim of 
the study is to investigate the effects of papaverine on the epileptiform activity induced by penicillin.  
METHODS: In this study adult female Wistar rats weighing 220±30 g were used (n=30). The left cerebral cortex was exposed by craniotomy 
under urethane anesthesia (1.25 g/kg). The epileptiform activity was induced by microinjection of 500 IU penicillin G sodium salt (200 IU/1 μl) 
into the left lateral ventricle. Papaverine was given at doses of 5, 10, 20 or 40 mg/kg intraperitoneally 30 minutes before penicillin G sodium 
salt injection.  
RESULTS: There was no significant difference between papaverine (5 mg/kg), papaverine (10 mg/kg) and the control group. Papaverine (20 
mg/kg), papaverine (40 mg/kg) significantly increased the spike frequency (p<0.05).   
CONCLUSION: The present study showed that papaverine enhanced the epileptiform activity induced by penicillin. It should be noted that 
papaverine may start seizures at least in patients with a history of epilepsy. Further studies are needed to explain the proconvulsant effect of 
papaverine on epilepsy. 
Key words: Female Rat, Epilepsy, Papaverine, Penicillin 
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AMAÇ: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde ikinci sınıf öğrencilerinin gözlemleri bir geri bildirim anket çalışması aracılığıyla saptanarak 
fizyoloji eğitiminin değerlendirilmesi amaçlandı.   
YÖNTEMLER: Çalışmamız için 2014-2015 eğitim öğretim yılında fakültemiz ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan 94 kişiye “Fizyoloji Eğitimi 
Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi” anketi uygulandı. Ankette 51 soru soruldu ve birden beşe kadar bir skorlamayla yanıtlandı. 
Böylece öğrencilerin aldıkları fizyoloji eğitimi hakkındaki görüşleri anketle belirlenerek değerlendirildi. Betimsel istatiksel araştırma yöntemi 
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kullanıldı.  
BULGULAR: Çalışmamız öğrencilerin tıp fakültesini isteyerek tercih ettiklerini (n=62, %65.96), fizyoloji eğitimine karşı ilgili olduklarını (n=64, 
%68.09) ve aldıkları fizyoloji eğitiminin beklentilerini karşıladığını gösterdi (n=51, %54.26). Uygulama ders saatlerinin artırılması (n=61, %64.89), 
uygulama gruplarında öğrenci sayılarının azaltılması düşüncesine sahip oldukları saptandı (n=70, %74.47). Ancak uzmanlık eğitiminde fizyoloji 
uzmanlığını tercih etme eğiliminde olmadıkları görüldü (n=59, %62.77).   
SONUÇ: Tıp fakültelerinde fizyoloji eğitiminin geliştirilmesi için gösterilecek çabalarda, öğrenci geri bildirim anketleriyle elde edilen öğrenci 
görüşlerinin yol göstericilerden biri olabileceği sonucuna varıldı. Standardize edilmiş bir anket kullanımının her fizyoloji anabilim dalında 
uygulanması teşvik edilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Fizyoloji Eğitimi, Geri Bildirim, Anket 
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AIM: It was aimed to evaluate the observation of second year of medical school students on physiology education in Namik Kemal University 
Faculty of Medicine by means of a feedback survey.   
METHODS: For our study, "The Evaluation of Students' Views about Physiology Education" survey has been applied to 94 person at our 
sophomore in 2014-2015 academic year our faculty. In the survey, 51 questions were asked and answered a score of one to five themes. Thus 
the observations of students about physiology education were received and evaluated via a feedback survey. Descriptive statically research 
method was employed.  
RESULTS: Our study has shown that students preferred medical education as their own choice (n=62, %65.96), they are interested in the 
physiology education (n=64, %68.09) and physiology training they received is in accordance with their expectations (n=51, %54.26). They 
suggest an increase in the hours for practical education (n=61, %64.89), while reducing the number of students in the practical groups (n=70, 
%74.47). However, they do not tend to choose the physiology specialty for their training (n=59, %62.77).  
CONCLUSIONS: It was concluded that the student feedback surveys reflecting the students' views may be one of guide in an effort to display 
for the development of physiology education in medical school. Use of standardized survey could be encouraged for their implementation in 
every physiology department. 
Key words: Physiology Education, Feedback, Survey 
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GİRİŞ-AMAÇ: Organik fosforlu pestisitler (OFP) zirai amaçla ya da ev ve iş yerlerinde böcek ilacı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. 
Çalışmamızda, bir omega-3 yağ asiti olan dokozahekzaenoik asit (DHA) desteğinin, en sık kullanılan OFP’lerden biri olan klorprifosun sıçanlarda 
oluşturduğu zehirlenme bulguları ve oksidan/antioksidan sistem değişiklikleri üzerine olası koruyucu etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
  
YÖNTEMLER: Deneysel protokol OMÜ Hayvan Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Her iki cinsten eşit sayıda Sprague-Dawley sıçanlar (200-250 
g) 6 eşit gruba (n=8) ayrıldı. Sıçanlara 5 gün boyunca DHA (50, 100 ve 400 mg/kg dozlarında) oral yoldan uygulandı. Altıncı gün sıçanlara 
klorpirifos (279 mg/kg, s.c.) uygulandı. Kontrol grubuna DHA ve klorpirifosun çözücüsü (saf zeytinyağı) uygulandı. Klorpirifos uygulamasından 24 
saat sonra tartılan sıçanların vücut sıcaklıkları ve lokomotor aktiviteleri ölçüldü. Ölçümleri takiben dekapite edilen sıçanlardan gövde kanı, beyin 
ve karaciğer doku örnekleri alınarak biyokimyasal ve histopatolojik değerlendirmeler için hazırlandı.   
BULGULAR: Klorpirifos uygulaması kontrol grubuyla karşılaştırıldığında kan, beyin ve karaciğerde MDA konsantrasyonlarını arttırırken, CAT, SOD 
ve GPX konsantrasyonlarını düşürdü (p<0.05-0.001). Buna karşın, AOPP konsantrasyonu sadece beyin dokusunda arttı (p<0.001). DHA, 
uygulanan 3 farklı dozda da tüm bu değişiklikleri azalttı (p<0.05-0.001). Benzer şekilde DHA, klorpirifos uygulaması ile oluşan vücut ağırlığı, 
vücut sıcaklığı ve lokomotor aktivitedeki düşüşleri (p<0.001) 100 ve 400 mg/kg dozlarında azalttı (p<0.05-0.001). Klorpirifos ile artan 
histopatolojik hasar da, fizyolojik ve biyokimyasal değişimlere paralel şekilde 3 farklı DHA dozunda da azaldı (p<0.05-0.01).  
SONUÇ: Bulgularımız, DHA’nın antioksidan mekanizmaları destekleyerek klorpirifos ile oluşan zehirlenme bulgularını azalttığını 
düşündürmektedir.   
Bu çalışma, OMÜ-BAP tarafından desteklenmiştir (PYO.TIP.1901.13.013) 
Anahtar Kelimeler: Organofosfat zehirlenmesi, klorpirifos, sıçan 
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AIM: Organic phosphorus pesticides (OPP) are widely used in agriculture or as insecticides in home and workplace. Chlorpyrifos is one of the 
most commonly used OPP. We aimed to investigate the possible protective effects of docosahexaenoik acid (DHA) supplementation, an 
omega-3 fatty acid, on poisoning symptoms and oxidant/antioxidant system changes caused by chlorpyrifos.   
METHODS: Adult Sprague-Dawley rats were used. DHA (50, 100 and 400 mg/kg) were administered orally for 5 days. On the sixth day, 
chlorpyrifos (279 mg/kg, s.c.) was administered. Twenty four hours after chlorpyrifos administration, body weights, locomotor activities and 
body temperatures of rats were measured. Following the measurements, rats were decapitated and the blood, brain and liver tissue samples 
were taken and prepared for the biochemical and histopathological measurements.  
RESULTS: Chlorpyrifos administration increased the MDA levels but decreased CAT, SOD and GPX concentrations in the blood samples, brain 
and liver tissues compared with the control group (p<0.05-0.001). The concentration of AOPP were increased only in the brain tissue after 
chlorpyrifos administration (p<0.001). DHA administration reduced all of these changes (p<0.05-0.001). Similarly, DHA at the doses of 100 and 
400 mg/kg reduced (p<0.05-0.01) the decreases in body weight, body temperature and locomotor activity with chlorpyrifos (p<0.001). 
Additionally, the histopathological damage scores induced by chlorpyrifos (p<0.05-0.01) were decreased by the administration of DHA (p<0.05-
0.01). 
CONCLUSIONS: Our findings suggest that DHA supplementation can ameliorate the poisining effects of chlorpyrifos via supporting the 
antioxidant mechanisms.  
This study was supported by the Ondokuz Mayıs University Research Fund 
Key words: Organophosphate poisoning, chlorpyrifos, rat 
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AMAÇ: Bu çalışmada sağlıklı sığır, koyun böbrek dokusundan ve insan böbrek kanser kültür hücrelerinden (ACHN) karbonik anhidraz (CA) 
izoenzimlerinin yeni sentezlediğimiz afinite jeli ile saflaştırılması ve saf olarak elde ettiğimiz CA izoenzimleri üzerinde Cl-, F-, Br-, I- gibi bazı 
anyonların inhibisyon etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
METODLAR: Seluloz-fenil-sulfanilamid afinite kolonu kullanılarak sığır, koyun ve insan CA izoenzimleri izole edildi. CA izoenzimlerinin molekül 
ağırlıkları ve saflıkları SDS-PAGE kullanılarak belirlendi. CA aktivitesini belirlemek için substrat olarak 4-nitrofenil asetatın 348 nm de 4-
nitrofenole dünüşmesinin esas alındığı esteraz metodu kullanıldı. Bu çalışmada saflaştırılan CA izoenzimleri üzerinde denenen anyonlar için 
%Aktivite -[İnhibitör] ve Lineweaver-Burk grafikleri çizildi. I50 ve Ki değerleri hesaplandı.   
BULGULAR: Afinite kromatografisi kullanılarak sığır böbrek CA II izoenzimi 800 EU/mg protein, %43.75 verimle ve 44 kat saflaştırıldı. Koyun 
böbrek CA II izoenzimi 1283 EU/mg protein, %68.75 verimle ve 99.8 kat saflaştırıldı. ACHN CA II izoenzimi ise 667.8 EU/mg protein, %36.3 
verimle ve 85.6 kat saflaştırıldı. Anyonların bu enzimleri düşük konstantrasyonlarda inhibe ettiği belirlendi.   
SONUÇ: Farklı memelilerden izole edilen CA II izoenzimleri üzerinde bazı anyonların inhibisyon etkileri incelendi. Koyun ve sığır CA II 
izoenzimlerinin anyonlara gösterdiği inhibisyon değerleri benzer bulundu. ACHN CA II izoenzimi ise sağlıklı insan CA II enzimine göre daha fazla 
inhibe olmaktadır.   
Bu çalışma TÜBİTAK (KBAG 114Z731) tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. 
Anahtar Kelimeler: Anyon, Karbonik Anhidraz, Memeli Böbrek 
 

PC200 
Comparison of Inhibition Effects of Some Anions on Carbonic Anhydrase Isoenzymes from Mammalian Kidney Tissues 
Esra Şentürk

1
, Murat Şentürk

2
, Deniz Ekinci

3 
 

1
Department of Nursing, Agri Ibrahim Cecen University, Agri, Turkey  

2
Department of Chemistry, Agri Ibrahim Cecen University, Agri, Turkey  

3
Department of Agricultural Biotechnology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey  

 
AIM: It was aimed in this study to purify carbonic anhydrase (CA) isoenzymes from healthy bovine and sheep kidney and human kidney cancer 
cell lines (ACHN), and to investigate inhibitory effects of the anions Cl-, F-, Br-, I- on pure enzymes.  
METHODS: Bovine, sheep and human enzymes was isolated by means of cellulose-phenyl-sulphonamide affinity column. CA activity was 
determined by the esterase method which follows the formation of 4-nitrophenylacetate to 4-nitrophenol at 348 nm. Activit%--[Inhibitor] and 
Lineweaver-Burk graphs were drawn and I50 and Ki values were calculated.   
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RESULTS: Bovine kidney CA II enzyme was purified 44 fold with 800 EU/mg protein and 43.75% yield. Sheep kidney CA II enzyme was purified 
99.8 fold with 1283 EU/mg protein and 68.75% yield. ACHN CA II enzyme was purified 85.6 fold with 667.8 EU/mg protein and 36.3% yield. 
Anions were observed to inhibit these enzymes at low concentrations.  
CONCLUSIONS: Inhibition effects of some anions on CA II enzymes from different mammal tissues was investigated. It was observed that 
bovine and sheep enzymes had similar succeptibility to the anions. However, AHCN CA II enzyme was ihibited at lower concentrations. 
This study was financed by Turkish Research Council-TÜBİTAK (KBAG 114Z731). We are thankfull to TÜBİTAK for supporting. 
Key words: Anion, Carbonic Anhydrase, Mammalian Kidney 
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AMAÇ: Bu çalışmada sağlıklı sığır kalbinden karbonik anhidraz (CA) enziminin yeni sentezlediğimiz afinite jeli ile saflaştırılması ve saf olarak elde 
ettiğimiz CA II izoenzimi üzerine sülfapiridin, sülfadiazin, sülfanilamid, mafenid ve asetazolamid gibi bazı sülfonamid türevi ilaçların inhibisyon 
etkisininin incelenmesi amaçlanmıştır.  
METODLAR: Seluloz-fenil-sulfanilamid afinite kolonu kullanılarak sığır CA II izoenzimi izole edildi. CA enziminn molekül ağırlığı ve saflığı SDS-
PAGE kullanılarak belirlendi. CA aktivitesini belirlemek için substrat olarak 4-nitrofenil asetatın 348 nm de 4-nitrofenole dünüşmesinin esas 
alındığı esteraz metodu kullanıldı. Bu çalışmada saflaştırılan CA izoenzimleri üzerinde denenen sülfonamid türevi ilaçlar için %Aktivite -[İnhibtör] 
ve Lineweaver-Burk grafikleri çizildi. I50 ve Ki değerleri hesaplandı.   
BULGULAR: Afinite kromatografisi kullanılarak sığır kalp CA II izoenzimi 617.5 EU/mg protein, %44.4 verimle ve 47.87 kat saflaştırıldı. Optimum 
pH’sı 8.0 (tris-sülfat), optimum iyonik şiddeti 50 mM ve molekül ağırlığı 32 kDa olarak belirlendi. Saflaştırılan enzim üzerinde belirtilen ilaçlardan 
bazıları düşük konsantrasyonlarda inhibisyon etkileri gösterdi.  
SONUÇ: Sığır kalp CA II izoenzimi saflaştırıldı. Saflaştırılan enzim üzerinde bazı sülfonamid türevi ilaçların inhibisyon etkileri incelendi. Kalp CA II 
izoenzimi üzerinde sülfapiridin ve sülfadiazin belirgin bir inhibisyon etkisi göstermezken sülfanilamid, mafenid ve asetazolamid çok güçlü şekilde 
inhibiyon etkisi gösterdiği belirlendi.   
Bu çalışma TÜBİTAK (KBAG 114Z731) tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. 
Anahtar Kelimeler: Kalp, Karbonik Anhidraz, Sülfanomidler 
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AIM: It was aimed in this study to purify and characterize carbonic anhydrase (CA) enzyme from healthy bovine heart tissue by means of newly 
synthesized affinity gel and to investigate inhibitory effects of sulphapyridine, sulphadiazine, sulphanilamide, mafenide and acetazolamide. 
METHODS: Bovine hearth enzyme was isolated by means of cellulose-phenyl-sulphonamide affinity column. Molecular weight and purity of the 
enzyme was determined by SDS-PAGE. CA activity was determined by the esterase method which follows the formation of 4-
nitrophenylacetate to 4-nitrophenol at 348 nm. Activit%--[Inhibitor] and Lineweaver-Burk graphs were drawn and I50 and Ki values were 
calculated.   
RESULTS: Bovine hearth CA II enzyme was purified 47.87 fold with 617.5 EU/mg protein and 44.4% yield..Optimum pH was determined as 8.0 
(Tris-sulphate), optimum ionic strenght as 50 mM and molecular weight as 32 kDa. Most of the drugs were observed to inhibit these enzymes 
at low concentrations.  
CONCLUSIONS: Bovine CA II enzyme was purified and characterized and inhibition effects of some drugs on the enzyme was investigated. 
Sulphapyridine and sulphadiazine ahd no inhibition effects on the enzyme wheras sulphanilamide, mafenide and acetazolamide had strong 
inhibitory actions.  
This study was financed by Turkish Research Council-TÜBİTAK (KBAG 114Z731). We are thankfull to TÜBİTAK for supporting. 
Key words: Carbonic Anhydrase, Heart, Sulphonamide 
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AIM: Blood coagulation is a multi-stage, multi-component process. There is compelling evidence that various diseases are accompanied by 
impaired functioning of the coagulation and fibrinolysis systems.  
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METHODS: We used the following age classification: elderly (60-74 year), senile age (75-89 year) and long-livers (90 year and old). For a blood 
coagulation test blood is usually taken in the morning, on an empty stomach. Analyses of the general classic blood spent were conducted. For 
determine blood coagulation we used the Moravitz method. Microsoft Excel (2007) was used for statistical data processing. Statistical 
significance of differences between the average values was estimated using Student’s t–test.  
RESULTS: In the pathogenesis the cardiovascular diseases related to age, the index of blood coagulation plays an important role. The results of 
our studies showed that, blood coagulation time in elderly patients 100% (2,66 ± 0,3 min., p<0,001), in senile age groups 86% (2,86 ± 0,31 min., 
p<0,001), at longlivers 63% (3,27 ± 0,18 min., p<0,001) is redused. On the basis of our analyses we can note that coagulation time in the studies 
age groups was shorter and slightly differed from the normal index.   
CONCLUSIONS: A decrease in the levels of such important blood indices as well as the shortened coagulation time lead to the development of 
pathologies in the body. These changes interfere affect the normal process of ageing and substantially affect the longevity index and active 
longevity in the population. 
Anahtar Kelimeler / Key words: blood coagulation, gerontological age 
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GİRİŞ: Kan pıhtalaşması organizmada kan kaybına engel olan temel hemostatik göstericidir ve bu organizma için önemli bir savunma 
yöntemidir. Kan pıhtalaşmasının son aşaması daha önemlidir. Bu aşadama plazmada var olan çözülmüş protein-fibrojen ve onu fibrine 
dönüştüren thrombin enzimi gibi etkenler ile ilişkilidir ve ayrıca onlara bağımlıdır. Bazı dış etkenler nedeniyle fibrinleşme süreci daha çok 
artabilir veya hızlanabilir. Daha önceler çeşitli hipoksi etkenlerinin ilgili sürece karşı olan tepkisi daha az araştırılması nedeniyle günümüzde bu 
konuya özen gösterilmektedir. Özellikle erken postnatal gelişmekte olan organizmalarda kanın pıhtılaşma yeteneğine ağır hipoksik etkiler ile 
ilgili henüz detyalı bir hipotez söz konusu oluşturmamışdır. Bu sebepten biz bu konuya ele aldik.  
YÖNTEM: Bir aylık tavşan yavrularının üzerinde test yaptık. Control ve eksperimetal tavşan yavrularının kanında fibrojen sayısı ve thrombin 
oluşma süresi öyrenilmiştir. Bu hayvanlar yaklaşık 20 dakika 95% nitrojen (N2) ve 5% oksijen (O2) karışığı olan ortamde bulundurulmuşlardır. 
Daha sonra tavşan yavrularının kulaklarından kan alınmış ve MARTY TOKRA testi ile plazmada hemostat fibrojen ve thrombin oluşma süresi 
belirlenmiştir.   
SONUÇ: Küçük tavşan yavrularının kanında normal fibrojen miktarı 218±11,4 mg/dl, thrombinleşme süresi ise 10,8±1,3 san.olmuştur. Hipoksi 
sonrası fibrojen miktari azalmış (182±6,2 mg/dl, p<0,05), thrombinleşme süresi ize uzanmıştır (15,2±1,7 san, p<0,05). Bu deney gösterdi ki 
keskin hipoksi koaqulyasiyon göstericilerini etkilemektedir. Bu açıdıdan ağır hipoksi sonucunun iskemik (koagülatif) protein sentezlerinin 
bozulmasına neden olabildiyi düşünülebilir. Bu olay daha çok karaciyerde görülmektedir.   
Diğer bir bilgiye göre hipoksi zamanı pıhtalaşma sürecini etkileyen diğer etkenler, özellikle β-globulinler çok az sayıda üretilmektedir. Bu yüzden 
pıhtalaşma zamanı ve pıhtalaşma sonrası bu süreç bir hayli uzanıyor. Şüphesiz hipoksinin hemostaz ve homeastaza olumsuz etkisi daha önce 
sinir sistemi, immün sistemi, endokrin sistemi ve metabolizmde görülen Post-Hipoksik olumsuz etkileri ile ilişkililidir. 
Anahtar Kelimeler: akut hipoksi, hemostaz 
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INTRODUCTION: Main haemostatic index, preventing blood loss of organism is the coagulation of blood. It is very important defense reaction 
of the body. Final stage of coagulation is very important. In this stage, plasma is in relation with factors like thrombin ferment, changing it in to 
fibrin and solved protein-fibrinogen in plasma and depends on them strongly. Fibrinisation process may strengthen or weaken while under 
some external effects. Effect of several hypoxia regimes to this process is researched less and presently, attention to this process enhances. 
Especially, there is no complete idea on effect of severe hypoxic influence to coagulation ability peculiar to the blood of organism which is at 
early postnatal growth. We try to enlighten this issue.   
METHOD: Trial is carried on the rabbits of a month age. Volume of fibrinogen and thrombin time in the blood of baby rabbits under trial and in 
normal (control) condition is studied. Animals, under trial, breathe in the chamber with mixture of nitrogen 95% (N2) and Oxygen 5% (O2) for 
20 minutes. Then blood samples are taken from their eyes, MARTY TOKRA test is used for the determination of hemostat fibrinogen in plasma 
and thrombin time.  
CONCLUSION: volume of fibrinogen in the blood of baby rabbits is 218±11.4 mg/dl, thrombin time is 10.8±1.3 sec. in normal condition. 
Fibrinogen declines after hypoxia (182±6.2 mg/dl, p<0,05), thrombin time prolongs (15.2±1.7 sec., p<0,05). At the result of this trial, it is 
obvious that acute hypoxia effects to the coagulation indices. Presumably that the reason of it is dysfunction of synthesis of coagulate proteins 
at the result of severe hypoxia. Frequently, this process may happen in liver. There is information that other factors, especially β- globulins, 
participating at coagulation process while hypoxia, produce less. Therefore, start and end of coagulation, in other words, period of coagulation 
extends significantly. In general, negative effect of hypoxia to homeostasis, relation with post hypoxic negative effects in neural system, 
immune system, endocrine system, as well as in metabolism, doesn’t make any suspicion. 
Key words: Acute Hypoxia, Homeostasis 
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AMAÇ: Renal iskemi ve reperfüzyon (I/R) hasarı böbrek yetmezliği, tübüler nekroz, glomerüler filtrasyon hızında azalma ve böbrek damarlarında 
direnç artışına neden olabilir. Bu çalışmada Melatonin ve Vitamin C’nin renal I/R hasarına karşı koruyucu etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. 
  
YÖNTEMLER: 40 Wistar albino türü dişi sıçan, Sham, I/R, I/R+MEL, I/R+VitC ve I/R+MEL+VitC olmak üzere 5 gruba ayrıldı (n=8). Tüm 
hayvanlarda sol böbrekte, Sham grubunda hiçbir şey yapılmazken, I/R yapılan 4 grupta, önce 45 dakika oklüzyon, sonrasında da 60 dk 
reperfüzyon yapıldı. I/R+MEL grubunda Melatonin, cerrahiden önce 3 gün ve operasyon sabahında olmak üzere toplam 4 kez, 50 mg/kg 
dozunda i.p. olarak enjekte edildi. I/R+VitC grubunda Vit C, operasyondan 24 saat önce 500 mg/kg dozunda i.p. olarak verildi. I/R+MEL+VitC 
grubunda ise Melatonin cerrahi girişimden önce 3 gün ve operasyon sabahında olmak üzere toplam 4 kez 50 mg/kg dozunda, Vit C de 
operasyondan 24 saat önce 500 mg/kg dozunda i.p. olarak enjekte edildi. Üç günlük tedaviden sonra ratlar, önce sağ nefrektomi, sonrasında sol 
böbrekte I/R işlemine tabi tutuldu. Reperfüzyondan sonra hayvanlar sakrifiye edildi. Alınan kan ve sol böbrek parçaları biyokimyasal ve 
histolojik incelemeye tabi tutuldu.  
BULGULAR: Histopatolojik incelemede, en büyük hasar I/R grubunda gözlemlenirken, en düşük hasar kombinasyon grubunda gözlemlendi 
(p<0.05). MPO, MDA, SOD, CAT ve IMA analizlerinde, en anlamlı sonuçlar, öncelikle kombinasyon (I/R+MEL+VitC) grubu daha sonra da I/R+MEL 
grubunda gözlemlendi.   
SONUÇ: Melatonin ve Vitamin C’nin birlikte kullanımı renal iskemi hasarı üzerinde bireysel etkilerine göre daha büyük koruyuculuk 
sağlamaktadır. Bu koruyucu etki muhtemelen, her iki ajanın anti-inflamatuar ve antioksidan etkileri arasındaki sinerjiye bağlı olabilir. 
Anahtar Kelimeler: melatonin 
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AIM: Renal I/R injury may cause the renal failure, tubular necrosis, the lower glomerular filtration and the increased renal vascular resistance. 
This study was designed to determine the protective effects of Melatonin and Vitamin C against renal I/R injury in rats 
METHODS: 40 wistar albino female rats were divided into five groups: Sham, I/R, I/R+MEL, I/R+VitC and I/R+MEL+VitC. While nothing was done 
in left kidney in Sham group, all I/R groups were subjected to I/R Procedure (45 min occlusion and 60 min reperfusion). In I/R+MEL group, all 
rats were injected by Melatonin 50 mg/kg i.p. for 3 days plus the morning of operation day. In I/R+VitC group, all rats were injected by Vitamin 
C 500 mg/kg/day i.p. 24 hours before I/R Procedure. In I/R+MEL+VitC group, all rats were injected by Melatonin and VitC by the same dose and 
intervals as in I/R+MEL and I/R+VitC groups. After 3 days, rats were exposed to renal I/R following right nephrectomy. After sacrification, blood 
and left kidney parts were subjected to biochemical and histopathological examinations.   
RESULTS: In histology, the highest injury was in I/R group, whereas the lowest injury was in I/R+MEL+VitC group (p<0.05). In MPO, MDA, SOD, 
CAT and IMA analyses, the marked results were in I/R+MEL+VitC group. Second best results were observed in I/R+MEL group.   
CONCLUSIONS: Combinatorial use of Melatonin and Vitamin C has a higher protective effect against renal I/R injury in rats compared to their 
individual protection. This protection possibly could be due to the synergy between anti-inflammatory and antioxidant effects of the both 
molecules. 
Key words: melatonin 
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GİRİŞ: Günümüzde koroner arter hastalığına (KAH) bağlı gelişen kalp hastalıkları başta batı toplumlarında olmak üzere dünya genelindeki ölüm 
nedenlerinin ilk sırasında yer almaktadır. KAH, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu karmaşık bir patofizyolojiye sahiptir. KAH 
prevalansının azaltılmasına yönelik, erken tanı için yararlı olabilecek yeni parametrelerin belirlenmesi ve hatta bunların tedavi amaçlı 
kullanılmasına yönelik araştırmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Farklı toplumlarda, KAH oluşumunda NADPH oksidaz sistemini oluşturan 
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alt üniteyi kodlayan CYBA geninde (veya p22phox) görülen A640G mutasyonu üzerinde durulmaktadır. Bu mutasyonun KAH oluşumuna karşı 
koruyucu veya tam tersi KAH oluşumunda tetikleyici rol aldığı ileri sürülmektedir. Ayrıca, CYBA varyantının ateroskleroz hastalarında erken tanı 
için kullanılabilecek yeni bir parametre olabileceği ifade edilmektedir.   
AMAÇ: Bu ön çalışmada, Türk KAH hastalarında CYBA’nın A640G polimorfizminin incelenmesi amaçlanmaktadır.   
YÖNTEMLER: Katılımcılar KAH (n=51) ve kontrol (n=27) olmak üzere 2 grup altında toplandı. Marmara Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi 
Polikliniği’nde toplanan örnekler, klinik bulgular doğrultusunda incelenerek tip 2 diyabet ile komplike olmamış hastaların seçilmesine özellikle 
dikkat edildi. Hastalardan toplanan 10 mL’lik EDTA antikoagülanlı periferik kan örneklerinden tuzla izolasyon yöntemiyle genomik DNA elde 
edildikten sonra, polimeraz zincir reaksiyonu, restriksiyion fragment uzunluk polimorfizm ve agaroz jel elektroforezi teknikleri kullanıldı. 
BULGULAR: Çalışmanın burada sunulan ön bulgularına göre, KAH hastaları ile CYBA’nın 5’ bölgesinde bulunan A640G mutasyonu ile arasında bir 
ilişki saptanamamıştır (p=0,2).   
SONUÇ: ‘Bireye özel moleküler’ tedavilerin geliştirildiği günümüzde, toplumlarda bireysel polimorfizmlerin saptanmasının önemi giderek 
artmaktadır. Bu ön çalışmada A640G mutasyonu ve KAH arasında bağlantı saptanamamıştır. Çalışmanın devamında, CYBA’da sıklıkla gözlenen 
diğer polimorfizmler incelenerek CYBA ile KAH arsındaki bağlantı gözlenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, NADPH oksidaz, serbest radikal, kardiyovasküler hastalıklar, miyokard enfarktüsü 
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INTRODUCTION: The development of coronary artery disease (CAD) is the leading mortality cause worldwide, specifically in the western 
populations. The CAD pathophysiology is a complex mechanism, involving genetic and environmental factors. There is an increasing number of 
researches conducted for the discovery of new parameters for the early detection and prevention of CAD. Some researches are focused on the 
lower unit of NADPH oxidase system, coded by the CYBA (or p22phox), and its polymorphism A640G located in the 5’ region of the gene. It has 
been suggested that this polymorphism might have either a protective or a detrimental effect on the formation of CAD. Furthermore, the CBYA 
variant is postulated to be a possible early detection parameter for CAD patients.   
AIM: The aim of this preliminary study is to investigate the A640G polymorphism with Turkish CAD patients.   
METHODS: 10 ml EDTA peripheral blood samples were collected from volunteer CAD patients (n=51) and controls (n=27) at the Marmara 
University Department of Cardiovascular Surgery. Samples of patients were diligently collected from patients who do not show clinical 
evidence of type 2 diabetes. Genomic DNA was isolated with the salt precipitation method, then polymerase chain reaction, restriction 
fragment length polymorphism and agarose gel electrophoresis techniques were utilised to identify the genotypes.  
RESULTS: The preliminary results obtained in this study indicate that the A640G mutation did not have an effect on CAD patients (p=0.2).  
CONCLUSION: These preliminary results failed to indicate a relation between the A640G polymorphism and CAD in Turkish patients. However, 
these results will need to be further evaluated with the frequently observed additional polymorphisms on the CYBA gene. Last but not least, it 
is important to note, that recently developed ‘patient specific treatment’ strategies put emphasis on patient specific polymorphisms. 
Key words: Oxidative stress, NADPH oxidase, free radicals, cardiovascular diseases, myocardial infarction 
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AIM: Developing brain is hypersensitive to hypoxia. There is very high level of energy metabolism in brain body's activity must be directed to 
brain's requirements. The aim of our research is study the activity of the enzymes involved in brain energy metabolism: lactate dehydrogenase 
(LDH), aconitase (AH), malate dehydrogenase (MDH), succinate dehydrogenase (SDH) in brain structures of rats exposed to hypoxia prenatally. 
METHODS: The 20 female rats were exposed to hypoxia with 5% O2+ 95% N2 inorganogenesis stage during 3 days for 10 min. The progeny was 
divided into 3 groups and was bred until 17-,30-, 90-days-old ages. Orbital, sensorimotor, limbic cortices, hypothalamus and cerebellum were 
separated for study of enzymes activity in tissue homogenates, cytosolic and mitochondrial fractions.  
RESULTS: It was revealed that increasing in LDH- and MDH-activities (<0.001; <0.01) in brain structures of rats prevented metabolic 
disturbances in the regulation mechanisms of biosynthetic and bioenergy processes in the brain. AH-activity increased which is reversible 
(<0.01). The highest indices of SDH- activity showed hypothalamus and cerebellum of 30-day old rats as compared to other structures (<0.001). 
This can be explained by the activation ofbiosynthetic reactions in these brain structures. At the same time, different purposefulness in the 
changes of these enzymes can be related with structural organization on organogenesis stage.  
CONCLUSION: Analysis of the changes in the enzyme system during ontogenesis allows adaptive mechanisms being formed in this period to be 
revealed and study the dynamics of changes in their activity under changed functional state after hypoxia which will give an opportunity to 
reveal adaptive reserves of the enzymes in the organism. 
Anahtar Kelimeler / Key words: hypoxia, LDH, AH, MDH, SDH 
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GİRİŞ-AMAÇ: Karpal Tünel Sendromu (KTS), median sinirin karpal tünelden geçerken basıya uğraması sonucu meydana gelir. Yapılan 
çalışmalarda KTS’nin genel populasyondaki sıklığının % 0,1–0,5 olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı KTS’ye bağlı el bileği kas gücünde 
etkilenme olup olmadığını değerlendirmektir.   
YÖNTEMLER: Çalışmamıza EMG ile KTS saptanmış 20 hasta ile sağlıklı 20 kişi alındı. Vakaların el bileği kas gücü ölçümleri izokinetik 
dinamometre cihazı kullanılarak yapıldı.   
BULGULAR: 15 hastada bilateral KTS varken, sağ tarafta 12 hastada hafif, 5 hastada hafif-orta, 2 hastada orta, solda ise 12 hastada hafif, 5 
hastada hafif-orta, 1 hastada orta, 1 hastada ağır derecede KTS saptandı. Vücut kitle indeksi, hasta grubunda 28,7, kontrol grubunda 29,8 
olarak saptandı. Hasta grubunda sağ el ekstansiyon derecesi ortalama 32˚, sol elde 32,85˚, kontrol grubunda sağda 31,65˚, solda 33,8˚ olarak 
bulundu. Hasta grubunda sağ el fleksiyon derecesi ortalama 65,3˚, sol elde 59,65˚, kontrol grubunda sağda 56,8˚, solda 57,95˚ olarak bulundu. 
Hasta grubunda 120˚/sn açısal hızda sağ el konsantrik fleksör kas gücü peak değeri 7,95±3,83, sol el 7,7±3,37, sağ el konsantrik ektansör kas 
gücü peak değeri 5,1±1,5, solda 5,3±1,41 olarak saptandı. 180˚/sn açısal hızda sağ el konsantrik fleksör kas gücü peak değeri 7,7±3,93, sol el 
7,8±2,64, sağ el konsantrik ektansör kas gücü peak değeri 5,35±1,87, solda 5,4±1,35 olarak bulundu. Hasta grubunda kontrol grubuna göre sağ 
el bileği ekstansör kas gücünde 120 ve 180 derece/sn hızlarında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Sağ fleksiyon derecesi hasta grubunda 
kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Cinsiyet, yaş ve vücut indeksinde(BMI) iki grup arasında farklılık bulunamamıştır 
(p>0.05).   
SONUÇ: Bu sonuçlar KTS’li hastaların el kas gücünde etkilenme olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Karpal Tünnel, Sendromu 
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AIM: Carpal Tunnel Syndrome(CTS) occurs as a result of compression of the median nerve passes through carpal tunnel. Frequencies of the CTS 
in studies were reported to be 0.1-0.5% in the general population. Aim of our study was to evaluate the wrist muscle strength that was 
affected by CTS.   
METHODS: 20 healthy people and 20 patients with CTS identified by EMG were recruited. Cases wrist muscle strength measurements were 
made using isokinetic dynamometer.   
RESULTS: There were bilateral CTS in 15 patients, mild CTS in 12 patients and mild-to-moderate in 5 patients, moderate in 2 patients on right 
side and light in 12 patients, 5 patients with mild-to-moderate, moderate in 1patient, severe in 1 patient on left side. Body mass index (BMI) 
was calculated 28.7 in patients and 29.8 in control-group. 32˚ on right-hand, 32.85˚ in left-hand was found average extensor range in patient-
group, and 31.65 on right, 33.8 on left was found in control-group. 63,3˚ on right-hand, 59,65˚ in left-hand was found average flexor range in 
patient-group, and 56,8˚ on right, 57,95˚ on left was found in control-group. Right-hand concentric flexor muscle strength peak value was 
found to be 7.95±3.83 at 120˚/sec angular velocity, 7.7±3.37 on left-hand; right-hand concentric extensor muscle strength peak value was 
5.1±1.5, 5.3±1.41 on left in patient-group. Right-hand concentric flexor muscle strength peak value was found 7,7±3.93 at 180˚/sec angular 
velocity, 7.8±2,64 on left-hand; right-hand concentric extensor muscle strength peak value was 5.35±1.87, 5.4±1.35 on left in patient-group. 
According to measuring, peak value of right-hand extensor muscle strength in patient-group was significantly different than control-group at 
120-180 range/sec (p<0.05). According to measuring of right flexor range value in patient-group was significantly higher than control-group 
(p<0.05). There was no significant difference in gender, age and BMI between two groups (p>0.05).   
CONCLUSIONS: It shows that hands muscle strength was affected in patients of with CTS. 
Key words: Carpal Tunnel, Syndrome 
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GİRİŞ-AMAÇ: Subaraknoid kanama (SAK) sonrasında oluşan vazospasmın geç serebral iskemide rolü olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın 
hipotezi vasospasmın damar duvarında yapısal değişiklikleri başlatarak iskemiyi arttırdığı ve vazodilatör tedavileri engellediğidir. Damarların 
yapısındaki değişimler küçük arterlerde yeniden biçimlenme olarak bilinir. Tranglutanminase2 enziminin damar duvarındaki kolajenler arasında 
bir yapıştırıcı gibi davranarak küçük arterlerin yeniden biçimlenmesinde etkin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada kana maruz kalan beyin 
damarlarının kasılabilme özellikleri ve yeniden biçimlenmesi araştırıldı.  
YÖNTEMLER: Sıçanlardan izole edilen orta serebral ve baziler arterler kültür medyumunda (kontrol), hemolize kan ya da hemolize kan ve 
transglutaminaz enzimi inhibitörü (TG2i, 10-5 M) ile 16 saat inkübe edildi. Arterlerin biyomekanik özellikleri inkübasyon öncesinde ve 
sonrasında miyograf ile ölçüldü. SAK’ın ve TG2 inhibisyonunun in vivo modellerde orta serebral ve baziler arterlerdeki biyomekanik etkileri 
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sıçanlarda; prekiazmatik kan enjeksiyonu ve sisterna magna kan enjeksiyonu modelleri, farelerde ise prekiazmatik kan enjeksiyonu modeli 
kullanılarak araştırıldı.   
BULGULAR: In vitro uygulamada gece boyunca kan maruziyetinde kalan rodent baziler ve orta serebral arterlerde kademeli olarak artan bir 
kasılma gözlendi. Kan inkübasyonu sonucunda damar çapının azaldığı ve damarların içeriye doğru yeniden biçimlendiği gözlendi (p<0,05). TG2i 
gurubunda bu yeniden biçimlenme engellendi (p<0,05). Fakat in vivo modellerde aktif ve pasif biyomekanik değişim gözlenmedi.   
SONUÇ: Sonuç olarak, serebral arterlere damar dışından uygulanan kan matrikste yeniden biçimlenmeye yol açabilir ve damar çapını 
değiştirebilir. Bu değişim transgulutaminaz enzimi aktivitesine bağlıdır. Fakat bu çalışmada uygulanan SAK modelleri bu mekanizmanın in vivo 
olarak desteklenmesine uygun değildir. 
Anahtar Kelimeler: beyin damarlarının yeniden biçimlenmesi 
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AIM: Vasospasm is known to contribute to delayed cerebral ischemia following subarachnoid hemorrhage (SAH). We hypothesized that 
vasospasm initiates structural changes within the vessel wall, possibly aggravating ischemia and leading to resistance to vasodilator treatment. 
Structural changes within the arterial wall known as vascular remodeling. We investigated the effect of blood on cerebral arteries with respect 
to contractile activation and vascular remodeling.  
METHODS: Middle cerebral and basilar arteries isolated from rats were incubated with culture medium (control), hemolyzed blood or 
hemolyzed blood with transglutaminase inhibitor (TG2i, 10-5 M) for 16 hours. The mechanical properties of the arteries were measured by the 
wire myograph before and after incubation. The in vivo effect of SAH and TG2i administration on the biomechanics of the middle cerebral 
arteries and basilar artery were investigated, in rats; using both a single prechiasmatic blood injection model and a double cisterna magna 
injection model, and in mice; using a single prechiasmatic blood injection.   
RESULTS: In vitro experiments on rodent basilar and middle cerebral arteries showed a gradual contraction in response to overnight exposure 
to blood. After incubation with blood, a clear inward remodeling was found, reducing the caliber of the passive vessel (p<0.05). TG2i fully 
prevented this remodeling (p<0.05). However, we found no substantial changes in active or passive biomechanical properties in vivo.  
CONCLUSIONS: We conclude that extravascular blood can induce matrix remodeling in cerebral arteries, which reduces vascular caliber. This 
remodeling depends on transglutaminase activity. However, the current rodent SAH models do not permit in vivo confirmation of this 
mechanism. 
Key words: Cerebral artery remodeling 
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AMAÇ: Metotreksat (MTX) kullanımının akciğer dokusu üzerindeki etkisi ve gallik asidin (GA) rolünü araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 24 adet Wistar Albino erkek rat 3 grup olarak dizayn edildi. Grup I: Kontrol grubu; (0,1 ml/oral serum fizyolojik, 7 
gün+2. Gün i.p.). Grup II; MTX grubu (20 mg/kg, i.p, tek doz, 2. gün). Grup III; MTX+GA grubu (15 mg/kg/oral, 7 gün). Kan dokusunda; comet 
analizi, total oksidan sistem (TOS), total antioksidan sistem (TAS), oksidatif stres indeksi (OSI), akciğer dokusunda TAS, TOS ve OSI 
değerlendirildi.   
BULGULAR: Kan dokusundan yapılan oksidatif stres ve comet analizlerinde grup I’e göre grup II’de DNA hasarı, TOS ve OSI değerleri anlamlı 
olarak arttı (p<0,05). Aynı şekilde grup II’de akciğer dokusunda, TOS ve OSI değerleri anlamlı olarak arttı (p<0,05). GA; kan ve akciğer 
dokusunda; comet skoru, TOS ve OSI değerlerini grup III’de anlamlı olarak azalttı (p<0,05).   
SONUÇ: MTX’in kan ve akciğer dokusunda oksidatif strese neden olmakta ve GA bu oksidatif strese karşı koruyucu rol oynamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Metotreksatın akciğer dokusuna etkisi 
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AIM: The aim of this study was to investigate the effects of methotrexate (MTX) on the lung tissue and the role of gallic acid (GA). 
METHODS: Our study were designed 24 Wistar-Albino male rats for 3 groups. Group I: Control group (0.1 ml / oral saline, 7 days+2th day i.p.). 
Group II; MTX group (20 mg / kg, i.p., single dose, 2th day). Group III; MTX+GA group (15 mg / kg, oral, for 7 days). Blood and lung tissue; comet 
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analysis, total oxidant system (TOS), total antioxidant status (TAS), oxidative stress index (OSI) were evaluated.  
RESULTS: Oxidative stress and comet analysis evaluated in the blood tissue; DNA damage, TOS and OSI values increased group II compared 
with group I (p <0.05). TOS and OSI values increased in group II compared with group I in the lung tissue (p <0.05). GA were significantly 
reduced comet score, TOS and OSI values in the blood and lung tissue in group III compared with group II (p <0.05).  
CONCLUSIONS: MTX caused oxidative stress in the blood and the lung tissue. GA plays a protective effects against to oxidative stress. 
Key words: Methotrexate effect on lung tissue 
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GİRİŞ-AMAÇ: İn vitro kültür ortamında embriyo gelişimini olumsuz etkileyen en önemli nedenlerden biri, ortamda oluşan serbest oksijen 
radikalleridir (ROS). İn vitro şartlarda, embriyonun kendi içerdiği antioksidan sistemleri dışında, oksidatif strese karşı embriyoyu koruyucu bir 
mekanizma bulunmamaktadır. Bu nedenle kültür ortamına, oksidatif stresi önleyici kimyasalların ilavesi gereklidir. Bu çalışma, kültür ortamına 
ilave edilen oleik ve linoleik asidin, vitrifikasyon sonrası embriyo canlılık oranları üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla gerçekleştirildi. 
  
YÖNTEMLER: Embriyoların fertilizasyon ve kültür işlemleri %5 CO2 ve %95 nem içeren, 38,5 °C°’lik inkübatör ortamında gerçekleştirildi. Oosit ve 
spermatozoonlar fertilizasyon amacıyla, 6 saat inkübe edildi. Ardından fertilizasyona tabi tutulan oositler, oleik ve linoleik asit (10, 100, 500 ve 
1000 µM) içeren CR1aa medyumunda 7 gün süreyle, kontrol grubuyla birlikte inkübasyona kaldırıldı. Elde edilen embriyolar vitrifikasyon 
yöntemiyle donduruldu. Son olarak çözündürme ve devitrifikasyon işlemlerinin ardından embriyoların canlılık ve zonadan çıkma oranları 
hesaplandı. Verilerin analizinde Khi-Kare testi kullanıldı.  
BULGULAR: Çözündürme sonrası embriyo canlılık oranı, 10, 100, 500 ve 1000 µM dozlarında sırasıyla; linoleik asit için %73,07, %64,29, %71,43 
ve %75,00 ve oleik asit için ise; %77,42, %83,78, %84,62 ve %86,05 olarak ölçüldü. Kontrol grubunda ise bu oran %70,59 olarak ölçüldü. 
Çözündürme sonrası zonadan çıkma oranı ise linoleik ve oleik asidin 10, 100, 500 ve 1000 µM dozlarında sırasıyla; linoleik asit için %23,08, 
%14,29, %19,08 ve %21,43 ve oleik asit için ise %26,67, %29,73, %33,33 ve %37,21 olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunda ise bu oran %17,65 
olarak hesaplandı.  
SONUÇ: Çözündürme sonrası embriyo canlılığı ve zonadan çıkma oranı üzerine, hem linoleik hem de oleik asidin, doza bağlı olumlu etkileri 
olmakla birlikte, oleik asidin linoleik asitten daha etkili olduğu tespit edilmiştir.   
Bu çalışma TAGEM tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Embriyo, Linoleik asit, Oleik asit, Vitrifikasyon 
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AIM: One of the major reasons for relative inadequacy of in vitro embryonic development is generation of free oxygen radicals (ROS). Under in 
vitro condition, there is no antioxidant system apart from embryos own system for protecting embryo from oxidative stress. Thus, antioxidant 
addition is necessary to in vitro cultures. Aim of present study was to investigate effect of oleic and linoleic acids, added to culture media, on 
survival rate of embryos produced after vitrification.  
METHODS: Fertilization and embryo culture were performed in incubator (5% CO2, 95% air and 38.5 °C). Oocytes and spermatozoa were 
incubated for 6 hours for fertilization. Thereafter, fertilized oocytes were incubated in CR1aa medium containing oleic and linoleic acids (0, 10, 
100, 500 and 1000 µM) for 7 days. Attained embryos were frozen with vitrification methods. Finally, after thawing and devitrification, survival 
and hatching rates of embryos were calculated. Khi-Square test was used in analyzing data.  
RESULTS: Embryo survival rate after thawing was 73.07%, 64.29%, 71.43% and 75.00% for linoleic acid, and 77.42%, 83.78%, 84.62% and 
86.05% for oleic acid groups at the doses of 10, 100, 500 and 1000 µM, respectively. This ratio was 70.59% in control group. Hatching rate after 
thawing was 23.08%, 14.29%, 19.08% and 21.43% for linoleic acid, and 26.67% 29.73%, 33.33% and 37.21% for oleic acid groups at the doses of 
10, 100, 500 and 1000 µM, respectively. Hatching rate was 17.65% in control group.  
CONCLUSIONS: Although both linoleic and oleic acids have positive effects on survival and hatching rates of embryos after thawing, oleic acid is 
more effective than linoleic acid.  
This study was financed by TAGEM 
Key words: Embryo, Linoleic acid, Oleic acid, Vitrification 
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GİRİŞ-AMAÇ: Sığır oositlerinin in vitro maturasyonu, oosit ortamının in vivo ortamdaki kadar iyi olmamasından dolayı, oldukça düşüktür. İn vitro 
embriyo üretimine birçok faktör etki etmektedir. Bu faktörlerden biriside oositlerin elde edildiği mevsimdir. Bu çalışma, oositlerin in vitro 
maturasyonu üzerine Follikül Sitimule Edici (FSH) hormonun ve mevsimin etkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi.  
YÖNTEMLER: Ovaryumların yüzeyinde bulunan 2-8 mm çapa sahip folliküller aspire edildi. Oositler 0,2 veya 0,8 µg/ml FSH içeren TCM-199 
medyumu içinde 22 saat süreyle inkübe edildi. İnkübasyon işlemi %5 CO2, %95 nem ve 38,5 °C ısı ortamı sağlayan inkübatörde gerçekleştirildi. 
Oositlerin maturasyonu kumulus hücrelerinin ekspansiyonuna göre değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirilmede ki-kare testi kullanıldı. 
BULGULAR: İlkbahar döneminde toplanan oositlerin maturasyonunda, 0,2 µg/ml FSH uygulanan grup ile 0,8 µg/ml FSH uygulaması yapılan grup 
arasında önemli bir fark bulunamadı. Bunun aksine, sonbahar dönemi oositlerine 0,2 µg/ml FSH uygulamasında maturasyon oranının 0,8 µg/ml 
FSH dozuna göre oldukça düşük (p<0.001) kaldığı gözlendi.   
SONUÇ: Sığır oositlerinin in vitro maturasyon ortamına katılan düşük doz FSH’nın bile, hayvanların iyi beslendiği ilkbahar döneminde, oositlerin 
optimum maturasyon düzeyi için yeterli olduğu görüldü. Beslenme düzeyinin zayıf olduğu sonbahar döneminde ise, düşük FSH dozlarının 
istenen düzeyde oosit maturasyonu sağlayamadığı tespit edildi.  
Bu çalışma TAGEM tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: FSH, Maturasyon, Mevsim, Oosit 
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INTRODUCTION AND AIM: Under in vitro conditions, the maturation of bovine oocytes occur at very low levels due to the incubation media 
used for these purposes not corresponding to in vivo conditions. Several factors are influential on in vitro embryo production. One of these 
factors is the season in which the oocytes are collected. This study was aimed at the investigation of the effects of different doses of FSH on the 
in vitro maturation of bovine oocytes during different seasons.  
METHODS: The follicles on the ovarian surface, ranging 2-8 mm in diameter, were aspirated. Oocytes were incubated for 22 h in TCM199 
supplemented with 0.2 or 0.8 µg/ml. FSH. Incubation took place in an incubator, 5% CO2, at a humidity level of 95% and, 38.5 °C. Maturation of 
the oocytes was assessed on the basis of the expansion of the cumulus cells. Statistical analysis was performed using the chi-square test. 
RESULTS: No significant difference was observed between the spring oocytes administered with FSH doses of 0.2 and 0.8 µg/ml for maturation. 
On the contrary, in the oocytes collected in autumn, it was observed that the administration of FSH dose 0.2 µg/ml resulted in a maturation 
rate significantly lower than that achieved with the administration of FSH dose of 0.8 µg/ml (p<0.001).  
CONCLUSIONS: Adding even a low dose of FSH, in vitro maturation medium of bovine oocytes proved to be sufficient for obtaining an optimal 
maturation level in the spring season, during which animals are well fed. On the other hand, it was determined that, optimal oocyte 
maturation levels could not be achieved with low FSH doses in the autumn season, during which animals are poorly fed. 
This study was financed by TAGEM. 
Key words: FSH, Maturation, Oocyte, Season 
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GİRİŞ-AMAÇ: Antidepresanlar psikiyatrik bozuklukların tedavisinde yaygın kullanılan ilaçlardır. Paroksetin, bupropion ve agomelatinin erkek 
ratlarda reprodüktif sistem üzerine etkilerine ilişkin sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda SSRI’ların neden olduğu seksüel 
disfonksiyonun bupropiyon tedavisi ile düzeltilebileceği ifade edilmiştir. Agomelatinin ise seksüel bozukluklara neden olmadığı bilinmektedir. 
Çalışmadaki amaç, belirtilen antidepresanların serum gonadotropin ve testosteron seviyeleri, erkek üreme organları ve sperm parametreleri 
üzerindeki olası etkilerini araştırmaktı.   
YÖNTEMLER: Çalışmada 4 gruba ayrılan 32 adet erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlara postnatal 21.günden 90.güne kadar oral paroksetin (0.36 
mg/100g), bupropion (17 mg/100g) ve agomelatin (1 mg/100g), kontrol grubuna ise yalnızca serum fizyolojik verildi. Deney süresi sonunda 
hayvanlar dekapite edilerek üreme organları ve kan örnekleri alındı, sperm parametreleri değerlendirildi.   
BULGULAR: Deney grupları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, FSH seviyelerinde anlamlı bir fark bulunmadı. LH seviyesinin, bupropion 
(3.66±0.1 ng/mL) grubunda anlamlı derecede arttığı görüldü (p<0.01). Testosteron seviyesinde ise bupropion (47.74±2.33 ng/mL) ve 
agomelatin (48.82±2 ng/mL) değerlerinin anlamlı ölçüde arttığı belirlendi (p˂0.05). Sperm parametreleri değerlendirildiğinde, epididimal sperm 
sayısında tüm gruplarda anlamlı derecede azalma meydana geldiği gözlendi (p<0.001). Sperm motilitesinin ise yalnızca bupropion grubunda 
(64.28±4.80 %) anlamlı derecede azaldığı görüldü (p<0.05). Testis ağırlığında ise bupropion grubunda (860.4±51.96 mg/100 gr canlı ağırlık) 
anlamlı bir azalma meydana geldiği görüldü (p<0.05).  
SONUÇ: Paroksetin, bupropion ve agomelatinin kullanıldığı, erken dönemde başlanılan uzun süreli antidepresan tedavileri erkeklerde 
gonadotropinler ve sperm parametreleri üzerine olumsuz yönde etki edebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: antidepresan, agomelatin, bupropion, paroksetin 
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AIM: Antidepressants are drugs commonly used in the treatment of many psychiatric disorders. There is limited edition study about effects of 
paroxetine, bupropion and agomelatine on male rats reproductive system. In studies, it has been shown that sexual dysfunction was caused by 
selective serotonin reuptake inhibitors and it can be treat by bupropion. Also it is known that agomelatine doesn’t lead to sexual disorders. The 
aim of study was to investigate possible effects of these antidepressants on serum gonadotropins and testosterone levels, male reproductive 
organs and sperm parameters.  
METHODS: For the experimental studies, totally 32 male rats were used (n=8 each groups). Daily orally paroxetine (0.36 mg/100g), bupropion 
(17 mg/100g) and agomelatine (1 mg/100g) were received from post-natal day 21 to 90. The control group received only saline. At the end of 
study the rats were killed by decapitation, then blood samples and reproductive organs were collected, sperm parameters assessed.   
RESULTS: Serum LH level was significantly higher in bupropion group (3.66±0.1 ng/ml) compared with control rats (2.73±0.1 ng/mL, p<0.01). No 
significant differences were found in FSH levels in all group. Serum testosterone levels were found significantly higher in bupropion 
(47.74±2.33 ng/mL) and agomelatine (48.82±2 ng/mL) groups compared with control rats (39.69±2.27 ng/mL, p<0.05). It has also been found a 
significant reduction on epididymal sperm count in all treatment groups compared with the control group (107.25±7.09 x106/mL, p<0.001). 
Sperm motility was significantly lower in the bupropion-treated animals (64.28±4.80 %) compared with control rats (80±1.88 %, p<0.05). 
Testicle weight was found significantly lower in bupropion group (860.4±51.96 mg/100 gr BW) compared with control rats (1037±62.31 mg/100 
gr BW, p<0.05)   
CONCLUSIONS: With used of paroxetine, bupropion and agomelatine, antidepressant treatment, which is commenced in early period and has 
longtime, can affect negatively gonadotropins and sperm parameters. 
Key words: antidepressant, agomelatine, bupropion, paroxetine 
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GİRİŞ-AMAÇ: Yaşamın erken dönemindeki tekrarlanan bakteriyel enfeksiyonlar, vücut ağırlığını düzenleyen sistemin ve bağışıklık 
mekanizmalarının kalıcı olarak yeniden yapılandırılmasına neden olur. Bu çalışmanın amacı neonatal dönemde tekrarlanan bakteriyel 
maruziyetin yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda puberte zamanı ve gonadotropin salınımına etkilerini araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Dişi (n=32) ve erkek (n=32) sıçan yavrularına postnatal 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. günlerde Escherichia coli hücre duvarıunsuru 
(lipopolisakkarit, LPS) ya da steril salin solüsyonu enjekte edildi. Yavrular sütten kesildikten sonra postnatal 150. güne kadar standart yem ya da 
yüksek yağlı diyetle beslenecek şekilde iki alt gruba ayrıldı. Puberte zamanı dişilerde vajinal açıklığın, erkeklerde ise prepüsyal ayrılmanın 
gözlendiği gün olarak değerlendirildi. Tüm hayvanlar dekapite edildi ve gonadotropin analizleri için kan örnekleri toplandı. Verilerin analizinde 
General Linearized Models (GLM) kullanıldı ve alfa düzeyi p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.  
BULGULAR: Vücut ağırlığı erkeklerde (p<0.001) ve yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda (p<0.001) daha yüksekti fakat bakteriyel maruziyetin 
etkisi gözlenmedi (p>0.05). Dişiler ve yüksek yağlı diyet alan sıçanlar puberteye daha erken ulaştı (p<0.05) fakat bakteriyel maruziyetin etkisi 
gözlenmedi (p>0.05). Bakteriyel maruziyet LH ve FSH düzeylerini etkilemedi (p>0.05).  
SONUÇ: Düşük düzeyde tekrarlanan bakteriyel maruziyet, vücut ağırlığını düzenleyen sistemi ve puberte zamanını etkilemedi. Bu bulgulara göre 
düşük dozdaki bakteriyel maruziyetin, başlangıçta güçlü bir yanıt oluşturmada yeterli olmadığı, buna karşılık, daha sonraki tekrarlayan dozlara 
karşı direnç oluşumuna sebep olduğu düşünülmektedir.  
Bu çalışma TÜBİTAK-SBAG tarafından (proje no 111S440) desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Lipopolisakkarit, yüksek yağlı diyet, puberte, gonadotropin, neonatal sıçan 
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Effects of Repeated Bacterial Challenges during Neonatal Period and Long-Term High Fat Diet on Timing of Puberty and 
Gonadotropin Secretion in Rats 
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AIM: Repeated bacterial infections early in life cause permanent reorganisation of body weight regulating system and of immune mechanisms. 
High energy diets might interact with immune challenges to affect timing of puberty. Aim of the current study was to investigate effects of 
repeated bacterial challenges during neonatal period on timing of puberty and gonadotropin secretion in rats fed with high-fat diet.  
METHODS: Female (n=32) and male (n=32) rat pups were injected intraperitoneally either 15 µg/kg Escherichia coli cell wall constituent 
(lipopolysaccharide, LPS) or sterile saline solution on postnatal days 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Following weaning, they were divided into two 
subgroups and were either offered standard chow or high fat diet until day 150. Timing of puberty was assessed by daily observation of vaginal 
opening in female rats or preputial separation in male rats. All animals were decapitated and blood samples were removed for gonadotropin 
analyses. Data were analyzed by General Linearized Models (GLM) and an alpha level of p<0.05 was accepted as significant.  
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RESULTS: Body weight was higher in males (p<0.001) and in rats offered high-fat diet (p<0.001) but no effect of bacterial challenge was 
observed (p>0.05). Puberty was earlier in females (p<0.05) and in rats given high-fat diet (p<0.001) but no effect of bacterial challenge was 
observed (p>0.05). Bacterial challenge did not affect FSH and LH levels.  
CONCLUSIONS: Repeated low grade bacterial challenges did not appear to influence body weight regulating system and timing of puberty. This 
suggests that initial low levels of bacterial challenges were not sufficient to evoke a strong response but, instead, resulted in resistance against 
later challenges.  
This study was supported by TUBITAK-SBAG (proje # 111S440) 
Key words: Lipopolysaccharide, high fat diet, puberty, gonadotropine, neonatal rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Neonatal bakteriyel enfeksiyonların bağışıklık sistemini cinsiyete bağımlı olarak programladığı ve bunun nöronal gelişimin 
bozulması ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Yüksek enerjili diyetler yağlanmayı artırır ve genellikle pubertaya erken ulaşmaya neden olur. Mevcut 
çalışmanın amacı, erkek ve dişi sıçanlarda kan gonodotropin seviyeleri ve vajinal açıklık üzerine yüksek yağlı diyet ve neonatal bakteriyel 
maruziyetin etkilerini araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Neonatal 7. günde dişi (n=32) ve erkek (n=32) sıçan yavrularının yarısına 100 ug/kg dozunda E. coli hücre duvarı bileşeni 
(lipopolisakkarid, LPS) diğer yarısına da steril salin solüsyonu intraperitoneal olarak enjekte edildi. Sütten kesimi takiben sıçan yavruları iki gruba 
ayrıldı ve postnatal 150. güne kadar standart pelet veya yüksek yağlı diyetle beslendi. Puberta zamanı, vajinal açıklığın günlük gözlemlenmesi ile 
tespit edildi. Tüm hayvanlar 150. günde dekapite edildi ve gonodotropin analizleri için kan örnekleri alındı. Veriler General Linearized Models 
(GLM) ile analiz edildi ve p<0.05 anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Vücut ağırlığı, yüksek yağlı diyet ile beslenen erkek sıçanlarda daha yüksekti (p<0.001) fakat bakteriyel maruziyetin etkisinin 
olmadığı gözlendi (p>0.05). Pubertaya erişim yüksek yağlı diyetle beslenen erkek sıçanlarda daha erken oldu (p<0.05) fakat bakteriyel 
maruziyetin etkisinin olmadığı gözlendi (p>0.05). Diyet ve bakteriyel maruziyet FSH ve LH seviyelerini etkilemedi (p>0.05). Diyet gonad ağırlığını 
etkilemedi (p>0.5) fakat LPS enjeksiyonu gonad ağırlığını artırdı (p<0.001).  
SONUÇ: Sonuç olarak, (1) yüksek yağlı diyet tüketimi vücut ağırlığını artırdı ve pubertaya erken erişim ile sonuçlandı, (2) tek bakteriyel 
maruziyet puberta zamanını etkilemedi fakat gonad ağırlığının artmasıyla ilişkili bulundu. Genel olarak, neonatal bakteriyel maruziyetin 
etkilerinin üreme hayatının başlangıcından ziyade erişkinlik döneminde daha belirgin olduğu sonucuna varılabilir.  
Bu çalışma TÜBİTAK-SBAG tarafından (proje no: 111S440) desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Neonatal enfeksiyon, Yüksek Yağlı Diyet, Puberta, Gonodotropinler, Sıçan 
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AIM: Neonatal bacterial infections appear to program immune system in a sexually dimorphic way and are associated with perturbed neuronal 
development. High energy diets increase body fatness and generally cause earlier puberty. Aim of the current study was to investigate the 
effects of neonatal bacterial challenge and high fat diet on vaginal opening and blood gonadotropin levels in male and female rats.   
METHODS: Female (n=32) and male (n=32) rat pups were injected intraperitoneally either 100 ug/kg Escherichia coli cell wall constituent 
(lipopolysaccharide, LPS) or sterile saline solution on postnatal day 7. Following weaning, they were divided into two subgroups and were 
either offered standard chow or high fat diet until day 150. Timing of puberty was assessed by daily observation of vaginal opening. All animals 
were decapitated and blood samples were removed for gonadotropin analyses. Data were analyzed by General Linearized Models (GLM) and 
an alpha level of P<0.05 was accepted as significant.   
RESULTS: Body weight was higher in males (P<0.001) and in rats offered high-fat diet (p<0.001) but no effect of bacterial challenge was 
observed (P>0.05). Puberty was earlier in males (P<0.05) and in rats given high-fat diet (P<0.001) but no effect of bacterial challenge was 
observed (P>0.05). FSH and LH levels were not affected by the treatments (P>0.05). Diet did not affect gonad weight (P>0.5) but LPS injection 
increased it (P<0.001).   
CONCLUSIONS: In conclusion, (1) high fat consumption increased body weight and resulted in earlier puberty, (2) a single bacterial challenge 
did not affect timing of puberty but it was associated with increased gonadal weight. Altogether, it appears that effects of neonatal bacterial 
challenge may not be visible in the beginning of reproductive life but may be more pronounced later in adulthood.  
This study was supported by TÜBİTAK-SBAG (Project # 111S440) 
Key words: Neonatal infection, High Fat Diet, Puberty, Gonodotropins, Rat 
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Ciḣat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya 



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
9 – 13 Eylül 2015 

245 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Neonatal bakteriyel enfeksiyonların bağışıklık sistemini cinsiyete bağımlı olarak programladığı ve bunun nöronal gelişimin 
bozulması ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde, bakteri hücre duvarı unsurları ya da endotoksinlerin, bakteriyel enfeksiyonları taklit 
ederek ağırlık kaybına yol açtıkları ve luteinleştirici hormon salınımını baskıladıkları bilinmektedir. Farklı endotoksinlerin vücuttaki etkileri çeşitli 
olduğu için (örneğin sitokin salınımı), hipotezimiz neonatal dönemde farklı bakterilerden elde edilen endotoksinlerin enjeksiyonun pubertayı ve 
gonodotropin salınımını farklı yönde etkileyeceğidir.  
YÖNTEMLER: Neonatal 7. günde dişi (n=28) ve erkek (n=28) sıçan yavrularına 100 ug/kg dozunda steril salin (n=7), E. coli (O111:B4) endotoksini 
(n=7), Salmonella enterica typhimurium endotoksini (n=7) veya Klebsiella pneumoniae endotoksini (n=7) intraperitonel olarak enjekte edildi. 
Puberta zamanı, vajinal açıklığın günlük gözlemlenmesi ile tespit edildi. Postnatal 80. günde tüm gruplara farklı bir E. coli serotipi olan E. coli 
(O26:B6) LPS enjeksiyonu (100ug/kg) yapıldı ve enjeksiyondan 4 saat sonra gonadlar ve kan örnekleri alındı. Kanda gonadotropin (FSH ve LH 
analizi) analizleri yapıldı.  
Erkek ve dişilerin gruplar arası karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi, çoklu karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi 
kullanıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Vücut ağırlığı üzerine neonatal ve erişkin dönem endotoksin maruziyetin etkisinin olmadığı gözlendi (p>0.05). Pubertaya erişim 
üzerine neonatal dönemde farklı endotoksin maruziyetinin etkisinin olmadığı gözlendi (p>0.05). Neonatal dönemde ve erişkinlik dönemindeki 
endotoksin maruziyetleri FSH ve LH seviyelerini ve gonad ağırlıklarını etkilemedi (p>0.05).   
SONUÇ: Neonatal dönemde farklı endotoksinlere tek defa maruz kalınmasının etkilerinin pubertal dönemden önce giderildiği ve böylece 
pubertal gelişimin etkilemediği sonucuna varılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Neonatal Dönem, Erişkin Dönem, Endotoksinler, Puberta, Plazma Gonodotropin Düzeyleri, Sıçan 
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Reaction to Escherichia Coli Endotoxin in Adult Rats Neonatally Exposed to Different Endotoxins: Timing of Puberty and Levels 
of Gonadotropins 
Cıḣat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız  
Department of Physiology, Faculty of Medicine, İnonu University, Malatya, Turkey  
 
AIM: Neonatal bacterial infections appear to program immune system in a sexually dimorphic way and are associated with perturbed neuronal 
development. Similarly, bacterial cell wall components or endotoxins mimic bacterial infection and are known to cause reduction in body 
weight and suppression in luteinizing hormone secretion. As different endotoxins have diverse effects in the body (i.e. cytokine secretion), we 
hypothesised that neonatal injection of endotoxins from different bacterial sources will have divergent effects on timing of puberty and on 
gonadotrophin secretion.   
METHODS: Female (n=28) and male (n=28) rat pups were injected intraperitoneally with sterile saline solution (n=7), 100 ug/kg Escherichia coli 
(O111:B4) endotoxin (n=7), Salmonella enterica typhimurium endotoxin (n=7) or Klebsiella pneumoniae endotoxin (n=7) on neonatal day 7. 
Timing of puberty was assessed daily by observing vaginal opening. All animals were injected intraperitoneally with a different E. coli serotype 
(O26:B6) at 100 ug/kg doses on postnatal day 80 and four hours post-injection, blood samples and gonads were collected. Blood was used for 
gonadotropin (LH and FSH) analyzes.  
Females and males were compared by Kruskall Wallis H test. Multiple comparisons were made by Mann Whitney U test with Bonferroni 
correction. An alpha level of P<0.05 was accepted as significant.   
RESULTS: No effects of neonatal and adulthood endotoxin exposures were observed on body weight (p>0.05) No effects of neonatal endotoxin 
exposures were observed on timing of puberty (p>0.05). Neonatal and adulthood endotoxin exposures did not affect FSH and LH levels and 
gonad weights (p>0.05).  
CONCLUSİONS: It might be concluded that effects of single neonatal exposure to different endotoxins are corrected before the 
commencement of the puberty, and hence, pubertal development is not affected. 
Key words: Neonatal Period, Adulthood Period, Endotoxins, Puberty, Plasma Gonodotropin levels, Rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte hayatımızın her alanında oldukça düşük frekanslı(ELF) ve Radyo Frekans(RF) radyasyon 
maruziyeti artmaktadır. Literatürde ELF ve RF radyasyon maruziyetinin sperm sayısına ve kalitesine yönelik çalışmalar olmasına karşın, 
testislerde oksidan stres ile ilişkisini gösteren yayınlar sınırlı sayıdadır. Çalışmamızda ayrı zamanlarda ve aynı anda ELF ve RF radyasyon 
maruziyetinin diyabetik ve diyabetik olmayan sıçanların testis dokusu üzerinde meydana getireceği oksidan stres ve antioksidan düzeyleri 
üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.  
YÖNTEM: Çalışmamızda Wistar Albino sıçanlar 10 gruba ayrıldı. 1.Sağlıklı-kontrol, 2.Sağlıklı-Sham, 3.Sağlıklı-RF, 4.Sağlıklı-ELF, 5.Sağlıklı-RF+ELF, 
6.Diyabet-Kontrol, 7.Diyabet-Sham, 8.Diyabet-RF, 9.Diyabet-ELF, 10.Diyabet-RF+ELF. Diyabet intraperitoneal tek doz 65mg/kg Streptozotosin 
enjeksiyonuyla oluşturuldu, 48 saat sonra AKŞ’leri 250 mg/dl’nin üzerindekiler diyabet kabul edildi. ELF(50Hz) ve RF(2100 MHz) radyasyon 
uygulaması literatürle uyumlu olarak bir ay süresince günde 20 dakika olacak şekilde haftada 5 gün uygulandı. Sham gruplarına radyasyon 
uygulanmadan anten altına 20 dakika boyunca alınırken, kontrol grupları deney boyunca yaşam alanlarından ayrılmadılar. Uygulamaların 
bitiminde sıçanlar anestezi altında dekapite edilerek testis dokularında oksidan stresin göstergesi malondialdehit (MDA), Nitrit+nitrat (NOx) ve 
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antioksidan glutatyon (GSH) düzeyleri çalışıldı. Sonuçlar ANOVA ve Mann Whitney U testleri ile değerlendirildi. p<0.05 değerleri anlamlı kabul 
edildi.  
BULGULAR-SONUÇ: RF ve RF+ELF radyasyon uygulamaları gerek Diyabetik olan gerekse olmayan gruplarda, MDA ve NOx düzeylerinde artışa, 
GSH düzeylerinde azalmaya neden oldu (p<0.05). ELF radyasyon uygulaması ise yalnızca diyabetik olmayan grupta MDA ve NOx düzeylerini 
artırdı (p<0.05). Yine diyabetik sıçanlarda testis dokusunda MDA ve NOx düzeylerinde kontrole göre artma, GSH düzeylerinde ise azalma tespit 
ettik (p<0.05). Diyabetik deneklere farklı yoğunlukta radyasyon uygulaması testis dokusunda oksidan stresi daha belirgin olarak arttırırken, 
antioksidan düzeyinde azalmaya neden oldu. En belirgin etkiyi ise Diyabet-RF+ELF grubunda gördük. Bu sonuç bize diyabetik deneklerin, 
diyabet olmayan deneklere göre radyasyondan daha fazla olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir.  
Çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 01/2011-18 numaralı proje ile desteklenmiştir 
Anahtar Kelimeler: ELF Manyetik alan, RF radyasyon, testis, oksidatif stres, sıçan 
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AIM: With the development of technology human beings are increasingly under the exposure of electromagnetic fields, mainly extremely low 
frequency magnetic fields(ELF-MFs) and radio frequency radiation(RF). There are many studies related with electromagnetic field exposure and 
testes tissues. However there is no study that used two different frequnecies at the same study and included diabetic and non-diabetic 
animals.The aim of this study is to investigate oxidative effects and antioxidant parameters of ELF-MFs and RF radiation on testes tissue in the 
diabetic and healthy rats.  
METHODS: The study was performed with 60 adult wistar albino rats. There were 10 groups (n=6 for each group)1.Non-diabetic-Control, 
2.Non-diabetic-Sham, 3.Non-diabetic-RF, 4.Non-diabetic-ELF, 5.Non-diabetic-RF+ELF, 6.Diabetic-Control, 7.Diabetic-Sham, 8.Diabetic-RF, 
9.Diabetic-ELF, 10.Diabetic-RF+ELF. Diabetic groups were prepared with administration of intraperitoneal, single dose 0.1 M (pH 4.5) STZ 
dissolving in citrate buffer (65 mg / kg). ELF (50 Hz) and RF (2100 MHz) radiation were used as an electromagnetic exposure for 20 min/day, 
5days per week for one month. Rats were sacrificed under the anesthesia and their blood removed from the heart tissues. Oxidative damage of 
testes tissue examined (malondialdehyde, MDA), nitrite+nitrate (NOx) and antioxidant parameters examined with glutathione (GSH). Mann-
Whitney U test and ANOVA were used for pair wise comparisons among groups. The accepted level of significance was set at p < 0.05.  
RESULTS: Non-diabetic rats ELF radiation increase MDA and NOX levels (p<0.05). Non-diabetic and Diabetic rats RF and ELF+RF radiation 
increase MDA and NOX levels (p<0.05) and caused a decrease in GSH levels (p<0.05) in testicular tissue. Also we have detected increase MDA 
and NOx levels and caused decrease in GSH levels in diabetic rats compared to control (p<0.05). We have shown that maximum change was 
observed in diabetic ELF+RF exposure groups.  
CONCLUSIONS: Both irradiation significantly increases oxidative stress and caused a decrease in antioxidant levels in non-diabetic and diabetic 
animals. The most pronounced effect was recorded in diabetic animals.  
This study performed under the grant from Gazi University Scientific Researchs Commission with ID number 01/2011-18. 
Key words: ELF Magnetic field, RF radiation, testes, oxidative stress, rat 
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AMAÇ: Fetal hipotalamusun gelişim sürecinin kritik bir aşamasında annenin geçireceği viral bir enfeksiyonun, bu annelerden doğan erkek 
yavruların puberta ve gonad gelişimi üzerine etkilerinin araştırmaktır.  
YÖNTEM: Sıçanlarda fetal hipotalamik çekirdeklerin geliştiği dönemin başında (gebeliğin 12. günü) ve sonunda (gebeliğin 14. günü) gebe 
sıçanlara viral mimetik olarak 10 mg/kg dozunda poli i:c (poliinosinik:polisitidilik asit) enjekte edildi ve bu annelerden doğan erkek sıçanlar 
(sırasıyla n=8 ve n=14) denemeye alındı. Kontrol grubu olarak, her iki dönemde steril serum fizyolojik enjekte edilmiş annelerden doğan erkek 
yavrular (sırasıyla n=12 ve n=9) denemeye alındı. Yavrular sütten kesildikten sonra prepüsyal ayrılma postnatal 30. günden itibaren günlük 
olarak takip edildi. Postnatal 70. günde alınan kan örneklerinde testesteron, folikül stimüle edici hormon (FSH), luteinizan hormon (LH) 
düzeyleri ölçüldü. Testis dokusu da histolojik olarak incelendi.  
BULGULAR: Maternal olarak poly i:c uygulanan gruplar ile kendi kontrol grupları karşılaştırıldığında; maternal 12. günde poli i:c uygulaması 
germinal epitel kalınlığını artırmış (p=0.001) ve mitotik indekste azalmaya neden olduğu görülmüştür (p=0.001). Maternal 14. günde poli i:c 
uygulaması ise postnatal dönemde yavruların sütten kesim ağırlıklarını artırmış (p<0.01) pubertaya daha geç sürede ulaşmaya neden olmuş 
(p<0.001), germinal epitel kalınlığı (p=0.001) ve tübül çapında belirgin azalmaya neden olmuştur (p<0.001).   
SONUÇLAR: Fetal hipotalamik çekirdeklerin gelişme döneminin başında veya sonunda geçirilen maternal viral enfeksiyonların, pubertal ve 
gonadal gelişimi faklı şekilde programlayabileceği ilk defa olarak gösterilmiştir.   
İnönü Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir (Proje#2012/41). 
Anahtar Kelimeler: Poli i:c, gebelik, yavru, puberta, gonadal gelişim 
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AIM: To investigate the effecs of maternal viral infection at a critical time window of fetal hypothalamic nuclei development on puberty and 
gonadal development in male pups born to these mothers.   
METHODS: Pregnant rats were injected with a viral mimetic (polyinosinic: polycytidilic acid, or poly i:c) at the level of 10 mg/kg at the beginning 
or end of the fetal hypothalamic nuclei development (day 12 or day 14 of pregnancy, respectively) and male pups born the these mothers (n=8 
and n=14, respectively) were included in the experiment. For control group, male pups of mothers that were injected with the steril saline at 
both periods (n=12 and n=9, respectively) were included in the trial. Following weaning, preputial separation was monitored daily starting from 
postnatal day 30. Blood samples taken at postnatal day 70 were used for the measurement of testosterone, follicle stimulating hormone (FSH) 
and luteinizing hormone (LH) levels. Testicular tissue was examined histologically.  
RESULTS: Comparison of poly i:c treated groups with their respective controls revealed that maternal poly i:c injection on day 12 of pregnancy 
increases germinal epithelial thickness (p=0.001) and reduces mitotic index (p=0.001). Maternal poly i:c injection on day 14 of pregnancy, 
however, increased the weight at weaning, (p<0.01), delayed the puberty (p<0.001), reduced the germinal epithelial thickness (p=0.001) and 
the tubule diameter (p<0.001).   
CONCLUSIONS: It has been shown for the first time that maternal viral infections at the beginning and at the end of fetal hypothalamic nuclei 
development might differentially program pubertal and gonadal development.  
Supported by İnönü University BAP (Project#2012/41) 
Key words: Poly i:c, pregnancy, offspring, puberty, gonadal development 
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AMAÇ: Çalışmamızda gebe sıçanlarda oluşturulan deneysel preeklampsi modelinde Kurkuminin; Kan Beyin Bariyeri (KBB), plazmadaki bazı 
oksidatif stres parametreleri, Sistolik ve Diastolik Kan Basıncı (SKB ve DKB) üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.  
YÖNTEMLER: Wistar Albino dişi sıçanlar Kontrol, Kurkumin (100 mg/kg/gün, gastrik gavaj ile 10 gün), L-NAME (80 mg/kg/gün, içme suyu ile 10 
gün boyunca ), L-NAME (80 mg/kg/gün, içme suyu ile 10 gün boyunca)+Kurkumin (100 mg/kg/gün, gastrik gavaj ile 10 gün) olarak düzenlendi. 
Gebeliğin 0., 15. ve 20. günlerinde, indirek SKB ve DKB düzeyleri ölçüldü. Gebeliğin 20. gününde hayvanlar sakrifiye edildi. Plazmada 
Tiyobarbitürik Asit Reaktan Maddeleri (TBARS), Protein Karbonil (PC) ve Nitrik Oksit (NO) seviyeleri ölçüldü. Okludin, Kaveolin-1 ve Aquaporin-4 
(AQP-4) immünohistokimyasal olarak semi-kantitatif metotla değerlendirildi.   
BULGULAR: L-NAME grubu TBARS düzeyi Kontrol (P<0.001), Kurkumin (P<0.001) ve L-NAME+Kurkumin (P<0.001) gruplarından yüksekti. L-
NAME grubu PC düzeyi Kontrol (P<0.006), Kurkumin (P<0.006) ve L-NAME+Kurkumin (P<0.002) gruplarından yüksekti. Kurkumin grubunun NO 
düzeyi Kontrol (P<0.002), L-NAME (P<0.001) ve L-NAME+Kurkumin (P<0.001) grubuna göre yüksek saptandı. L-NAME grubunun 20. gündeki SKB 
Kontrol (P<0.001), Kurkumin (P<0.001) ve L-NAME+Kurkumin (P<0.001) gruplarına göre yüksekti. L-NAME+Kurkumin grubunun 20. gündeki DKB 
Kontrol (P<0.027) ve L-NAME grubuna (P<0.001) göre azaldı. Ayrıca, L-NAME grubu 20. gün DKB düzeyi, Kurkumin (P<0.027) grubundan 
yüksekti. İmmünohistokimyasal değerlendirmede L-NAME grubunda AQP-4 yoğun boyanırken, Okludin ve Kaveolin-1 daha az boyandı. L-
NAME+Kurkumin grubunda ise L-NAME grubuna göre AQP-4 boyanma yoğunluğunun azaldığı, buna karşın Okludinin ve Kaveolin-1’in daha 
yoğun boyandığı görüldü.  
SONUÇ: Deneysel preeklampsi modelimizde, Kurkumin plazma NO seviyesini arttırırken, lipit ve protein oksidasyon düzeylerini azalttı. 
Kurkumin preeklampside kan basıncını azalttı. Aynı zamanda Kurkumin KBB bütünlüğü üzerine koruyucu etki gösterdi. Kurkumin’in 
preeklampside faydalı bir etkiye sahip olabileceği sonucuna varıldı. 
Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, L-NAME, Kurkumin, AQP-4, Okludin, Kaveolin-1 
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AIM: We aim to examine the effect of Curcumin on blood brain barrier (BBB), parameters of oxidative status, systolic and diastolic blood 
pressure (SBP and DBP) in pregnant rats with experimental preeclampsia.  
METHODS: The groups of Wistar Albino female rats were arranged as Control, Curcumin (100 mg/kg/day, gastric gavage for ten days), L-NAME 
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(80 mg/kg/day, drinking water for ten days), L-NAME (80 mg/kg/day, drinking water for ten days)+Curcumin (100 mg/kg/day, gastric gavage for 
ten days). Indirect Systolic and diastolic blood pressures were measured in the 0th, 15th and 20th day of gestation. In 20th day of gestation, 
rats were sacrificed. Thiobarbituric Acid Reactive Species (TBARS), Protein Carbonyl (PC) and Nitric Oxide (NO) levels were assessed in plasma. 
Occludin, Caveolin-1 (Cav-1) and Aquaporin-4 (AQP-4) were assessed by immunohistochemical semi-quantitative method.  
RESULTS: TBARS level of L-NAME group were higher than Control (P<0.001), Curcumin (P<0.001) and L-NAME+Curcumin (P<0.001) groups. PC 
level of L-NAME group were higher than Control (P<0.006), Curcumin (P<0.006) and L-NAME+Curcumin (P<0.002) groups. NO levels of 
Curcumin group were higher than Control (P<0.002), L-NAME (P<0.001) and L-NAME+Curcumin (P<0.001) groups. SBP of L-NAME group in the 
G20.day were higher than Control (P<0.001), Curcumin (P<0.001) and L-NAME+Curcumin (P<0.001) groups. DBP of L-NAME+Curcumin group in 
the G20.day were decreased than Control (P<0.027) and L-NAME (P<0.001) groups. Furthermore, DBP of L-NAME group in the G20.day were 
higher than Curcumin group (P<0.027).  
Staining of AQP-4 in L-NAME group was intense whereas Occludin and Caveolin-1 were stained low intense. In L-NAME+Curcumin group 
comparison to L-NAME, AQP-4 was stained less intense, whereas Occludin and Caveolin-1 were stained more intense. 
CONCLUSION: Curcumin reduced plasma lipid and protein oxidation levels whereas it increased NO levels in our experimental preeclampsia 
models. It has also protective effect on integrity of BBB. We concluded that Curcumin could have a useful treatment in preeclampsia. 
Key words: Preeclampsia, L-NAME, Curcumin, AQP-4, Occludin, Caveolin-1 
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AMAÇ: Beta 3 reseptörleri temelde adipoz dokuda ( lipoliz) ve iskelet kasında (termogenez ) bulunmakta olup 2001 yılından beri beta 3 
adrenoseptör agonistlerinin erken doğumu önlemekte kullanılabileceği ve beta 2 adrenoseptörlerden daha güvenli kullanılabileceği ileri 
sürülmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda gebe myometriyumunda kontraksiyonu azaltmada dominant rol oynayabileceği hususunda veriler 
elde edilmiştir. Bu etkilerinden dolayı Beta 3’ün Xenopus embriyoteratojeniteye etkisi araştırılmak istenmiştir. Çalışmada selektif ß3 adrenerjik 
reseptör agonisti CL-316.243 ‘ün Güney Afrika pençeli kara kurbağası Xenopus embriyosu üzerine potansiyel teratojenitesi FETAX testi 
kullanılarak değerlendirilmiştir.   
YÖNTEM: FETAX solüsyonu içinde hazırlanan CL 316,243 (1-5mg/L)’e maruz bırakılan Xenopus embriyoları her gün (24 saat/4 gün) mikroskop 
altında incelendi ve solüsyonları değiştirildi. 96 saat sonunda CL 316,243’ ün büyümeyi inhibe eden en düşük konsantrasyonu (MCIG) saptandı 
(1mg/L). Ancak, hiçbir etkinin görülmediği (NOAEC) ve düşük etkinin görüldüğü (LOAEC) konsantrasyonlar ile 96 saatlik EC50 (malformasyon) ve 
96 saatlik LC50 (Letal konsantrasyon) değerleri kullanılan dozlar vitalite ve normalliği etkilemediğinden saptanamamıştır.  
BULGULAR: Sonuçlar CL 316,243 muamelesinin Xenopus embriyosu üzerine toksik veya teratojenik etkisi olmadığını göstermiştir. Bununla 
beraber kullanılan birinci konsantrasyondan (1mg/L) itibaren boy uzunluğunun (8.497± 0.301 mm), kontrol grubu (10.31±0.336 mm) ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) olduğu saptanmıştır.  
SONUÇ: Selektif ß3 adrenerjik agonist CL-316.243 hidrat’ın düşüğü önlemede kullanılabilmesi ve optimal konsantrasyonlarının belirlenmesi için 
daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Beta-agonist, CL 316,245, Embriyo teratojenite, Embryo toksisite, FETAX, Xenopus 
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AIM: It is located mainly in adipose tissue and is involved in the regulation of lipolysis and thermogenesis. A previous study describes β3 
adrenergic agonists as new potential tocolytic agents for preventing preterm labour, and suggests that they have a better safety profile than 
beta-2 adrenergic agonists. In another studies were concluded that; beta-3 adrenoceptor agonists, CL 316.243 and BRL 37344 reduced 
pregnant myometrial contractility in vitro on rats. As a result of inhibiting myometrial contraction, ß adrenoceptor may play an increasingly 
more prominent role in preterm labour. In this study, the FETAX technique was employed to evaluate the potential teratogenicity of the 
selective ß-adrenoceptor agonist, CL 316,243. In this context, CL 316,243 was applied to the South African clawed frog (Xenopus laevis) 
embryos. 
METHODS: The FETAX media containing the CL 316,24-exposed embryos (1-5mg/L) was monitored and changed/replaced once every 24 hours. 
Using FETAX, we determined the Minimum Concentrations to inhibit growth (MCIG) for CL 316,243. The 96-Hour No Observable Adverse Effect 
Concentration (NOAEC), the 96-Hour Lowest Observable Adverse Effect Concentration (LOAEC), the 96-hour EC50 (Malformation), and the 96-
hour LC50 (Lethal concentration) for mortality and malformation could not be determined, because the used concentrations did not affect 
viability or the presence of abnormalities. On the other hand, the Minimum Concentration to Inhibit Growth (MCIG) of CL 316.243 was 
determined as 1 mg/L.   
RESULTS: Our results demonstrated that CL 316,243 administration was associated with no of teratogenic and toxic effects. However, from first 
concentration we used, (1 mg//L) length of embryos (8.497± 0.301 mm) reduced significantly (p<0.001) when compared to control of Xenopus 
embryos (10.31±0.336 mm).  
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CONCLUSION: Further studies should be conducted with different concentrations in order to investigate the optimal concentrations for 
treating preterm labour with these substances. 
Key words: Beta-agonist, CL 316,245, Embryo teratogenicity, Embryo toxicity, FETAX, Xenopus 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hipoksik önkoşullamanın, ağır hipoksinin neden olabileceği hasarlara karşı testis dokusu üzerinde koruyucu 
etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Çalışmada 24 adet erkek Wistar Albino sıçan rastgele olarak dört gruba ayrılmıştır: 1-Kontrol (C), 2- Ön Koşullama (PC), 3- Ağır 
Hipoksi (SH), 4-PC+ SH. PC grubundaki denekler üç gün süre ile günde 2 saat %10’luk O2’e, SH grubundaki denekler 3 gün süre ile normal 
atmosfer koşullarında yaşatıldıktan sonra 4. gün 3 saat süre ile %7’lik O2’e maruz bırakılmışlardır. PC+SH grubundaki denekler ise 3 gün süre ile 
günde 2 saat %10’luk O2 ‘e, daha sonra 4.günde, 3 saat süre ile %7’lik O2’e maruz bırakılmışlardır. Testis fonksiyonlarını değerlendirmek için, 
sperm sayısı ve hareketliliği incelenmiş, plazma testosteron düzeyleri ölçülmüştür. Testis hasarını belirlemek için ise histolojik değerlendirme 
yapılmış ve dokuda nitrik oksit ve malondialdehid gibi oksidan ve GSH gibi antioksidan parametreler spektrofotometrik olarak ölçülmüştür 
Sonuçlar Kruskall Wallis ve Mann-Whitney U testi ile istatiksel olarak değerlendirilmiş; p <0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. 
BULGULAR: Ölçülen parametrelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bununla birlikte histolojik bulgular; ağır 
hipoksinin testis morfolojisinde belirgin yapı bozukluğuna neden olduğunu, ağır hipoksi öncesi uygulanan ön koşullamanın kısmen koruyucu 
etki yaptığını göstermiştir.   
SONUÇ: Bu çalışmada uygulanan ağır hipoksi modelinin oksidatif stres dışında başka mekanizmalarla testislerde yapısal hasara yol açmış 
olabileceği ve hücresel düzeydeki hasarın henüz fonksiyonlara yansımadığı düşünülmüştür. Ayrıca hipoksik önkoşullamanın testis üzerinde 
kısmen koruyucu etkisi olduğu gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hipoksik ön koşullama, oksidatif stres, sperm sayısı, testis morfolojisi 
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AIM: Objective of this study is to determine whether hypoxic preconditioning has a protective effect on testicles against severe hypoxia. 
METHODS: 24 male Wistar Albino rats were randomly divided into four groups as Control (C), Pre- Conditioning (PC), Severe Hypoxia (SH), 
PC+SH. Rats in PC group were exposed to %10 of O2 for 2 hours/day through 3 consecutive days. Rats in SH group were kept under standard 
atmospheric conditions for 3 days, then were exposed to %7 of O2 for 3 hours at the fourth day. The rats in PC+SH groups were exposed to 
%10 O2 for 2 hours/day through 3 days then were exposed to %7 of O2 at fourth day.   
Plasma testosterone levels, number and mobility of sperms were measured for evaluation of testicle function. Moreover histological 
examination of testicles and tissue oxidant and antioxidant parameters such as nitric oxide, malondialdehyde and glutathion were used for 
evaluation of testicle injury.  
Kruskall Wallis and Mann-Whitney U tests were used for statistical analyses; p values less than 0.05 were accepted as significant. 
RESULTS: There were no statistically significant changes in the meaning of functional parameters (e.g. testosterone levels, testicle weight, 
sperm number). However, histological findings showed that severe hypoxia caused significant morphological abnormalities in testicles, even 
though it has no effect on oxidative stress and antioxidant parameters, and hypoxic preconditioning partially protected the tissue against 
severe hypoxia.  
CONCLUSION: It was thought that severe hypoxia may distort sperm morphology by several other mechanisms rather than oxidative stress and 
cellular damage could not be seen at functional level with our experimental hypoxia protocol. Moreover hypoxic preconditioning may have 
mild protective effect against severe hypoxia. 
Key words: Hypoxic pre-conditioning, oxidative stress, sperm number, testicle morphology 
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GİRİŞ-AMAÇ: Polikistik over sendromu (PKOS) anovulasyon, hiperandrojenizm bulguları ve anormal over morfolojisi ile karakterize reprodüktif 
çağda en sık görülen endokrin hastalıktır. Bu çalışmada deneysel PKOS modelinde timokinonun etkinliği araştırılmıştır.   
YÖNTEMLER: Çalışma 4 grup üzerinde planlanmıştır (Grup 1: Kontrol; Grup 2: PKOS; Grup 3: PKOS+Metformin; Grup 4: PKOS+TMQ). Dişi ratlara 
1 mg/kg’dan letrazol oral gavaj yöntemi ile 21 gün sure ile sürekli uygulanarak PKOS modeli oluşturuldu. USG ile PKOS modeli teyid edildi. 
Günlük vajinal smear alınarak östrus siklusu belirlendi. PKOS modeli oluştuktan sonra 3. ve 4. gruba, 1 ay süreyle her gün sırasıyla 500 mg/kg 
metformin ve 50 mg/kg timokinon oral gavaj yöntemi ile verildi. Kontrol grubuna oral salin verildi. 2 ay süren deney sonunda sıçanlara 
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ketamin+ksilazin anestezisi altında ooferektomi yapıldı ve kardiyak kan alınarak ötanazi uygulandı. Alınan doku ve kanlardan histopatolojik ve 
biyokimyasal incelemeler yapıldı. İstatistiksel analizde Kolmogorov Smirnov dağılım testine göre Anova veya Kruskal Wallis testleri kullanıldı. 
BULGULAR: Şu ana kadar yaptığımız analizlerde over dokusu ağırlığının ve arterik folikül sayısının kontrol grubuna göre PKOS grubunda anlamlı 
bir şekilde arttığı saptandı (p<0.05). PKOS grubuyla karşılaştırıldığında Metformin ve Timokinon verilen gruplarda over ağırlıklarının istatistiksel 
olarak azaldığı görüldü (sırasıyla p<0.05, p<0.05). PKOS grubuyla karşılaştırıldığında Metformin ve Timokinon grubunda atretik folikül sayısının 
anlamlı bir şekilde azaldığı saptandı (sırasıyla p<0.01, p<0.001). Kistik folikül sayısının kontrol grubuna göre PKOS grubunda arttığı (p<0.01), 
PKOS grubuna göre Metformin ve Timokinon verilen gruplarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı saptandı (sırasıyla p<0.01, p<0.05). 
Korpus luteum sayısının kontrol grubuna göre PKOS grubunda azaldığı (p<0.05), PKOS grubuna göre metformin ve timokinon gruplarında 
anlamlı bir şekilde arttığı saptandı (sırasıyla p<0.01, p<0.01).  
SONUÇ: Bulgularımıza dayanarak timokinonun PKOS tedavisinde metformine alternatif olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Letrazol, Sıçan, Metformin,Timokinon 
 

PC221 
The Amelorative Role of Thymoquinone on a Rat Model of Letrozole-Induced Polycystic Ovary Syndrome 
Recep Dokuyucu

1
, Tümay Özgür

2
, Hatice Doğan

1
, Okan Tutuk

1
, Zeynel Abidin Taş

2 
 

1
Department of Physiology, School of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey  

2
Department of Pathology, School of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey  

 
AIM: Polycystic Ovary Sendrome (PCOS) characterized with anovulation, hyperandrogenism signs and abnormal ovarian morphology is seen 
the most common endocrinological disease in reproductive age. The efficacy of thymoquinone was investigated in experimental PCOS model. 
METHODS: The study was planned on 4 groups (Group 1: Control; Group 2: PCOS; Group 3: PCOS+Metformin; Group 4: PCOS+TMQ). The PCOS 
was induced by oral gavage with letrozole at a concentration of 1 mg/kg for 21 consecutive days. Estrous cycle was determined by taking daily 
vaginal smear. Following PCOS induction, the third group received metformin (500 mg/kg/day) and the fourth group received thymoquinone 
(50 mg/kg/day) with oral gavage for 30 days. Control group received orally saline. After two months oophorectomy was done to rats under 
anesthesia of Ketamin+Xysilazine and the euthanasia was performed by taking cardiac blood. Histopathologic and biochemical assessments 
were done on the taken tissue and blood samples.   
RESULTS: According to analysis we have done so far, it was found that weights of ovarian tissues and the atretic follicle number significantly 
increased in the PCOS group as compared to control (p<0.05). Weights of ovarian tissues decreased in PCOS metformin and thymoquinone 
groups by comparison with the PCOS group (p<0.05). The atretic follicle number significantly decreased in PCOS-metformin and thymoquinone 
groups as compared to the PCOS group (respectively p<0.01, p<0.001). The cystic follicle number increased in the PCOS group as compared to 
control group (p<0.01); decreased meaningfully in PCOS metformine and Thymoquinone as compared to group of PCOS (respectively p<0.01, 
p<0.05). It was determined that the corpus luteum number decreased in group of PCOS as compared to control group (p<0.05); increased 
meaningfully in PCOS metformin and thymoquinone groups as compared to PCOS (respectively p<0.01, p<0.01).  
CONCLUSION: Based on our findings we believe that Thymoquinone can be used in treatment of PCOS alternatively to Metformine. 
Key words: Polycystic Ovary Syndrome, Letrozole, Rats, Metformin, Thymoquinone 
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GİRİŞ-AMAÇ: Varikoselin erkek infertilitesinin etiyolojisindeki rolü hala tartışma konusudur. Son zamanlarda moleküler seviyede yapılan 
çalışmalar, varikoselin testikuler DNA hasarına, apoptoza ve artan seviyede reaktif oksijen türlerine neden olduğunu ortaya koymuştur. Fakat 
literatürde, varikosel vakalarında spermatojenik kök hücrelerin durumuna ilişkin sınırlı sayıda bilgi mevcuttur. Çalışmamızda, sıçan testislerinde 
varikoselin C-Kit ekspresyonu üzerine olan etkilerini araştırmayı planladık.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda Spermatogenik Kök Hücre belirteçlerinden biri olan ve spermatogonyumun farklılaşıp erişkin spermleri 
oluşturmasında önemli role sahip C-Kit ekspresyonu immünohistokimyasal boyama yapılarak ortaya konmuştur.   
BULGULAR: Varikoselin, sıçan testisinde C-Kit ekspresyonunu azalttığı görülmüştür.   
SONUÇ: Spermatogonyal kök hücre markırlarından biri olan C- Kit spermatogenezde öenmli bir rol oynar. Varikosel modelinde C- Kit 
ekspresyonun azaldığı izlenmiştir. C-Kit ekspresyonunu azalması varikoselde izlenen sperm azalışını açıklayabilir. 
Anahtar Kelimeler: C-Kit, Sıçan, Varikosel 
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AIM: The role of varicoceles in the etiology of male infertility is still controversial. Recent studies at the molecular level have demonstrated that 
varicoceles can cause testicular nuclear DNA damage, apoptosis, and raised levels of reactive oxygen species. However, in cited literature there 
is a very limited information about the case of spermatogenic stem cells in varicocele conditions. In our study, we aimed to investigate the 
effect of varicocele on C- Kit expression in rat testis.  
METHODS: The impact of varicocele on spermatogonial stem cells has been put forward using the C- Kit marker with immunohistochemical 
analysis on varicocele rat testis.   
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RESULTS: Our results showed that varicocele reduces the expression of C- Kit expression in rat testis.   
CONCLUSIONS: C- Kit expression which is one of sprematogonial stem cell markers and has a crucial role on spermatogenesis. It has been 
observed that varicocele reduces the C-Kit expression on rat testis. The reduction of the C- kit expression may explain the observed decline in 
sperm count in varicocele. 
Key words: C-Kit, Rat, varicocele 

 
P223 
In Vivo ve In Vitro Ortamlarda Gelişen Preimplantasyon Aşamasındaki Embriyolarda Alkaloza Savunma Mekanizmasının 
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AMAÇ: Hücre içi pH (pHİ) düzenlenmesi, temel homeostatik mekanizmalardan biridir. Alkali olan ovidukt ortamında embriyoların alkaloza karşı 
savunma mekanizması embriyoların sağlıklı gelişebilmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kültür ortamında geliştirilen embriyolarda alkaloz 
savunma mekanizmasının etkinliğini in vivo gelişen embriyolar ile karşılaştırarak araştırmaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Süperovüle edilen dişi farelerden elde edilen PN zigotlar kültüre edilerek 2 hücreli (2h), 4 hücreli (4h), 8 hücreli (8h) ve morula 
aşamasındaki embriyolar elde edildi. Diğer yandan in vivo olarak gelişen aynı aşamadaki embriyolar da süperovüle edilen dişi farelerden elde 
edildi. Hücre içi pH kayıtları mikrospektrofluorimetrik kayıt sistemi ile elde edildi. Amonyum puls metodu ile alkaloz indüklendi ve iyileşme 
yanıtları incelendi.  
BULGULAR: İn vivo elde edilen embriyoların dinlenim pH değerleri in vitro gelişen embriyolara göre anlamlı olarak farklı idi.  İndüklenen 
alkalozdan tam iyileşme in vivo gelişen tüm embriyonik aşamalarda gerçekleşirken in vitro gelişen 8h ve morula aşamasındaki embriyolarda bu 
iyileşme tam olarak gerçekleşmedi.  
SONUÇ: PN zigot kültürü ile elde edilen 8h ve morula aşamasındaki embriyoların alkaloz savunma mekanizmalarında yetersizlik olabildiğinden, 
in vitro fertilizasyon uygulamalarında özellikle bu aşama embriyolar daha dikkatli manipüle edilmelidir.  
Bu çalışma Çukurova Üniversitesi bilimsel araştırmalar proje birimi tarafından (proje no: TSA-20153634) desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: alkaloz, embriyo, fare, hücre içi pH düzenlenmesi, zigot 
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AIM: The intracellular pH (pHi) regulation is one of the basic homeostatic mechanisms. The defense mechanism of embryos against alkalosis is 
important for the healthy embryo development in the milieu of alkaline oviduct. The aim of the study was compare alkalosis defense 
mechanism of embryos, which were developed in culture medium with those of in vivo embryos.  
MATERIALS-METHODS: In vitro 2-cell (2-c), 4-cell (4-c), 8-cell (8-c) and the morula stage embryos were obtained by zygote culture. Same stages 
in vivo embryos were retrievaled from superovulated female mice. pHi was recorded by using microspectrofluorometric technique. Alkalosis 
was induced with ammonium pulse method and recovery responses were evaluated.   
RESULTS: Determined resting pHi values of in vivo developed embryos were significantly different when compared with those of developed in 
vitro. Induced-alkalosis was completely recovered in all “in vivo” developed embryonic stage. However, incomplete recovery was observed at 
“in vitro” developed embryos of 8-c and morula stages.   
CONCLUSION: Due to incompetence of alkalosis defense mechanism of 8-cell and morula embryos obtained from zygote culture, especially 
these embryonic stages must be manipulated more carefully during in vitro fertilization procedures.  
This study was supported by the Scientific Research Office of Cukurova University (TSA-2015-3634). 
Key words: alkalosis, embryo, intracellular pH regulation, mice, zygote 
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AMAÇ: Varikosel vakalarında eşey hücrelerinin apopitozu, oksidatif stres, testiküler kan akımında değişme, renal-adrenal reflü, hormonal 
disfonksiyon, otoimmünite gibi bozukluklara rastlanmıştır. Fakat literatürde varikosel durumunda spermatojenik kök hücre (SKH)’ lerin 
durumuna ilişkin sınırlı sayıda bilgi yer almaktadır. DAZL (Deleted in Azospermia-Like) geni RNA ilişkili, spermatogenezi etkileyen Y kromozomu 
DAZ geninin 17. Kromozom üzerinde tek kopya halinde bulunan otozomal homoloğudur. DAZL eşey hücre farklılaşmasını kontrol eden kilit gen 
görevindedir. VASA geninin gonadal gelişimin farklı evrelerinde ve SKSlerden yuvarlak spermatidler dahil uzamış spermatidlere kadar tüm 
spermatojenik seri hücrelerinde eksprese olan ve eşey hücre hattının kararlılığını ve fonksiyonunu sürdürebilmesinde gerekli olan bir proteindir. 
Varikoselin spermatojenik kök hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili olan DAZL ve VASA proteinlerinin ekspresyonu üzerine etkisinin 
araştırılması.  
YÖNTEM: Çalışmamızda varikosel olulturulmuş sıçanlardan (n=40) alınan testis dokusu DAZL ve VASA antikorları kullanılarak 
immünohistokimyasal yöntemle değerlendirildi.  
BULGULAR: Kontrol ve sham gruplarında spermatogonyumlarda DAZL zayıf boyanma gösterirken varikosel grubunda boyanma olmamıştır. 
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VASA antikoru kontrol grubunda spermatogonyumlarda çok kuvvetli, primer ve sekonder spermatositlerde de kuvvetli boyanma gösterdi. 
Spermatidlerde ise orta derecede boyanma gözlendi. Varikosel grubunda spermatogonyum ve primer spermatositlerde kuvvetli ve orta derece 
pozitif VASA ifadesi gözlenirken, spermatidlerde boyanma gözlenmedi.   
SONUÇ: Elde ettiğimiz bulgular ışığında varikoselin VASA ve DAZL ekspresyonunu azalttığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: DAZL, VASA, Sıçan, Varikosel 
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AIM: We have come across apoptosis of germ cells, oxydative stres, change in testicular blood flow, renal adrenal reflux, hormonal dysfunction 
and patologieslike autoimmunities in varicocele discoveries. However, in cited literature there is a very limited information about the case of 
spermatogenic stem cells in varicocele conditions. DAZL (Deleted in Azospermia-like) gene is an autosomal homologue of the Y chromosomal 
DAZ gene cluster and considered master regulators of spermatogenesis.The VASA gene which ekspressed by whole spermatogonial cell types 
from spermatogonial stem cells to alongated spermatids at different stages of gonadal development is a highly specific marker of germ cells 
and essential for human germ cell determination and function. The aim of the study is to investigate varicocele effect on expression of DAZL 
and VASA proteins which regulates spermatogonial stem cell’s functions.  
METHOD: In our study, experimental varicocele created rat testis tissues (n=40) were evaluated by immunohistochemical method used with 
DAZL and VASA antibodies.   
RESULTS: DAZL antibody has weak staining on spermatogonia in control and sham groups and negative on all spermatogonial cells in varicocele 
group. VASA antibody has very strong staining on spermatogonia, strong on primer and seconder spermatocytes and middle level on 
spermatids in control group. VASA antibody has strong staining on spermatogonia, middle level on primer and seconder spermatocytes but no 
staining on spermatids in varicocele group.   
CONCLUSION: In the light of our finding our results showed that varicocele reduces the expression of VASA and DAZL. 
Key words: DAZL, VASA, Rat, Varicoceles 
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GİRİŞ-AMAÇ: Uncoupling proteinler (UCP1-5) mitokondriyal anyon taşıyıcı protein ailesinin üyesidir. Bu proteinler merkezi sinir sisteminde 
nöroendokrin fonksiyonların düzenlenmesi, nöroprojeksiyon ve sinir iletimi gibi önemli rollere sahiptir. İrisin yeni tanımlanmış bir miyokindir ve 
kemirgenlerde UCP1’i aktive ederek beyaz adipositleri esmerleştirme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada, UCP2 mRNA seviyesinin, irisin dozu 
ve uygulama zamanına dayalı olarak radyal tabanlı yapay sinir ağı ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Bu çalışmada onsekiz adet Sprague Dawley cinsi dişi sıçan kullanıldı ve hayvanlar dört gruba ayrıldı (n=3 veya 5). Hayvanların sağ 
lateral ventriküllerine 1, 3 ve 10 µM irisin (kontrol grubuna çözücü) intraserebroventriküler olarak enjekte edildi. 16 saat sonra sıçanlar 
dekapite edildi ve serebellum dokuları toplandı. UCP2 mRNA seviyeleri RT-PCR metoduyla belirlendi. UCP2 mRNA seviyesini, irisin dozu ve 
uygulama zamanına göre tahmin etmek için radyal tabanlı yapay sinir ağı modellemesi yapıldı. Ayrıca bu modelin performansı, hata kareler 
toplamı ile nisbi hata değerleri yardımıyla belirlendi.   
BULGULAR: Radyal tabanlı yapay sinir ağı modelinin, hata kareler toplamı 1.597E-24 ve nisbi hatası ise 3.993E-25 olarak hesaplandı. 
Tahminleyici değişkenlerin önemlilik değerleri ise irisin dozu için %51.5 ve uygulama zamanı için %48.5 olarak elde edildi.  
SONUÇ: Radyal tabanlı yapay sinir ağı modeli, UCP2 mRNA seviyesini, irisin dozu ve uygulama zamanına dayanarak başarılı bir şekilde tahmin 
etmiştir.  
Teşekkür: Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (FF.13.26). 
Anahtar Kelimeler: İrisin, Merkezi sinir sistemi, Radyal tabanlı yapay sinir ağı, Uncoupling proteinler 
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AIM: Uncoupling proteins (UCP1-5) are members of mitochondrial anion carrier protein family. They are important roles such as regulating 
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neuroendocrine functions, neuroprotection and neurotransmission in central nervous system. Irisin is a newly-defined myokine that it has the 
potential to stimulate “browning” of white adipose tissue in rodents by activating the UCP1. The aim of the current study was to predict UCP2 
mRNA levels according to irisin dose and time of application via radial basis function (RBF) artificial neural networks (ANN).   
METHODS: In this study, eighteen female Sprague Dawley rats were used and animals were divided into four groups (n=3 or 5). The animals 
were intracerebroventricularly injected at 1, 3 and 10 µM concentration of irisin or vehicle (control group) in the right lateral ventricle. After 
the 16h, the rats were decapitated and taken cerebellum tissues. UCP2 mRNA levels were determinated by using RT-PCR method. RBF ANN 
was built to predict UCP2 MRNA levels according to irisin dose and time of application, and was evaluated using sum of squares error (SSE) and 
relative error (RE).  
RESULTS: RBF ANN model had 1.597E-24 of SSE and 3.993E-25 of RE. Predictor importance values were 51.5% for irisin dose, and 48.5% for 
time of application.   
CONCLUSIONS: The RBF ANN can predict well UCP2 mRNA levels according to irisin dose and time of application.  
Acknowledgments: This work was supported by the Firat University Scientific Research Projects Coordination Unit (Project No: FF.13.26). 
Key words: Central neuron system, Irisin, Radial basis function artificial neural networks, Uncoupling proteins 
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GİRİŞ-AMAÇ: Apelin ve reseptörü olan APJ’nin, özellikle SON ve PVN gibi beyin alanlarında; insan, sıçan ve farelerin testis ve ovaryum 
dokularında yoğun olarak bulunması, apelinin üreme sistemi üzerinde etkilerinin olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışma apelin-13’ün 
puberte üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı.   
YÖNTEMLER: Çalışmada ağırlıkları 40-60 gr olan 30 adet dişi yavru sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, apelin-1 ve apelin-10 olmak üzere 3 gruba 
ayrıldı. Kontrol grubuna apelin çözücüsü olarak izotonik NaCl çözeltisi, apelin-1 grubundaki hayvanlara 1µg/kg apelin-13, apelin-10 grubundaki 
hayvanlara ise 10µg/kg apelin-13 intraperitonal olarak her gün 9:00-10:00 saatleri arasında uygulandı. Günlük olarak hayvanların vajinal 
açıklıkları kontrol edilerek puberteye giriş süreleri belirlendi. Puberteye giren hayvanların beyin dokuları alınarak hipotalamus dokusunda 
immünohistokimyasal boyama yöntemiyle GnRH seviyeleri belirlendi. Toplanan serum örneklerinden ise ELISA yöntemiyle LH, FSH, kisspeptin 
ve östrodiol seviyeleri ölçüldü.  
BULGULAR: Her iki apelin-13 grubunda puberteye giriş süresinin(apelin-1 grubu 35,6±1,63 gün; apelin-10 grubu 34,5±1,87 gün), kontrol 
grubuna göre (35,8±1,66 gün) daha kısa olduğu; hipotalamusda GnRH, serum örneklerinde ise kisspeptin, LH, FSH ve östrodiol seviyelerini 
arttırdığı ancak bu artışların hiç birinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü.   
SONUÇ: Yavru sıçanlarda apelin-13 uygulamasının puberteye giriş süresini kısaltması ve üreme davranışını tetikleyen mekanizmaları kısmen de 
olsa arttırması, peptit için belirlenebilecek uygun doz ve uygulama şeklinin üreme aksında önemli rol üstlenebileceğini düşündürmektedir. 
Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir (2012/158). 
Anahtar Kelimeler: Apelin, FSH, GnRH, Kisspeptin, LH, Östrodiol 
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AIM: Apelin and its receptor, APJ, is found densely in brain areas like SON, PVN; in testicle and ovary tissues of humans, and rats and mice 
makes us consider that apelin may have an effect on the reproduction system. This study has been conducted to determine the effects of 
apelin-13 on puberty.   
METHODS: 30 female young rats weighing 40-60 g were used in the study. The rats were separated into 3 groups as the control, apelin-1 and 
apelin-10 groups. The control group was injected isotonic NaCI (vehicle); the apelin-1 and apelin-10 groups were given 1µg/kg and 10µg/kg 
apelin-13 intraperitoneally between 9:00-10:00 h every day. The vaginal opening of the rats was checked on a daily basis and their onset of 
puberty was determined. The brain tissues were taken on puberty rats and GnRH levels in hypothalamus were determined 
immunohistochemically. The collected serum samples were analyzed LH, FSH, kisspeptin and estradiol levels by using ELISA. 
RESULTS: Onset of puberty in both apelin-13 groups (35.6±1.63 day for apelin-1; 34.5±1.87 days for apelin-10) were shorter than control group 
(35.8±1.66 days). Additionally, it was determined increases in the GnRH levels in the hypothalamus and serum kisspeptin, LH, FSH and estradiol 
levels, but the increases were no statistically significant.  
CONCLUSIONS: It was considered that the apelin-13 application in offspring rats decreased the onset of puberty; and also increased partly the 
mechanisms that triggered reproduction behaviors. It was also considered that a proper dose and application method defined for the peptide 
may have important roles in reproductive axis.  
ACKNOWLEDGEMENTS: This study was supported by Inonu University BAP (Project no: 2012/158). 
Key words: Apelin, Estradiol, FSH, GnRH, Kisspeptin, LH 
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GİRİŞ-AMAÇ: Nefropati, diyabetes mellitusun sıklıkla görülen ölümcül komplikasyonlarından biridir. Böbreğin normal büyüme ve gelişmesinde 
gerekli olan IGF-1(insülin benzeri büyüme faktörü-1) seviyesi diyabet ile azalmaktadır. Atorvastatinin oksidatif stresi azaltarak böbrekleri çeşitli 
hasarlayıcı durumlardan koruduğu görülmüştür.   
Bu çalışmanın amacı, IGF-1’ in; diyabetik sıçan modelinde böbrek dokusu üzerinde koruyucu etkileri görülen atorvastatinin etki 
mekanizmasında rolünü araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Çalışmada 28 adet erişkin erkek Wistar Albino sıçanlar kullanılmıştır. Çalışma için gerekli Etik Kurul onayı alındıktan sonra, 
deneysel diyabet, tek doz streptozotocin (STZ; 0.1 M/L sitrat tamponunda (pH 4.5) çözülmüş 45 mg/kg, ip) enjeksiyonu ile gerçekleştirilmiştir. 
Sıçanlar 4 grup olacak şekilde ayrılmıştır. Grup 1, kontrol (n=7); Grup 2, diyabetik (n=7); Grup 3, 10 mg/kg atorvastatin tedavisi alan 
kontrol(n=7) ve Grup 4, 10 mg/kg statin tedavisi alan diyabetik erkekler(n=7)’den oluşturulmuştur. İlaç uygulamalarının ardından 4 hafta sonra 
deney protokolü sonlandırılmıştır. Deney protokolünün sonlanmasının ardından hafif eter anestezisi altındaki deney hayvanından intrakardiak 
kan alınıp, böbrek dokusu çıkarılmıştır. Kan glukozu, kreatinin, kan üre nitrojeni (BUN), total kolesterol ve trigliserit düzeyleri; serumdan, 
otoanalizör ile değerlendirmiştir. Böbrek dokusunda ise, böbrek histolojisi değerlendirilmiş ve IGF-1 seviyesi saptanmıştır.  
SONUÇLAR: Sıçan böbrek dokusunun normal histolojik organizasyonu, streptozotosinle oluşturulmuş diyabet modelinde bozunuma uğramıştır. 
Atorvastatin tedavisi, histolojik bozunumu azaltmış ve böbrek dokusunun morfolojik bütünlüğünü korumuştur. Böbrek IGF-1 seviyesinin 
diyabetik grupta azaldığı, atorvastatin tedavisi ile değişmediği görülmüştür.   
TARTIŞMA: Bu sonuç, Atorvastatinin böbrekleri koruyucu etkisinde IGF-1’ in rolü olmadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, statin, IGF-1, diyabetik nefropati, sıçan 
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AIM: Diabetic nephropathy is a major complication of diabetes mellitus. Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) levels is decreased on diabetes 
which necessary for normal growth and development of renal tissue.It was showed that, atorvastatin protect renal tissue against a variety of 
damage the case reducing oxidative stress.  
The aim of this study was to investigate the role of IGF-1 is in the protective effect of Atorvastatin on kidney's tissue at diabetic rat model. 
METHODS: 28 adult Wistar rats used in this study. After the the ethics committee of approved the design and protocol of the experiments 
diabetes induced by steptozotocin (STZ, 45 mg/kg, dissolved in citrat buffer (pH 4.5, i.p). Rats were divided into 4 groups: Control (CT) (n=7); 
STZ-induced diabetic group (STZ) (n=7); control group received statin 10 mg/kg (CT+AT) (n=7);, and STZ-induced diabetic group received statin 
10 mg/kg (STZ+AT) (n=7). 4 weeks after the drug administration experimental protocol terminated. Under the ether anesthesia, intracardiac 
blood obtained and the kidney tissue removed. Blood glucose, creatinin, BUN, total cholesterol and triglyceride levels were evaluated 
otoanalyser by the serum samples. Renal histology was evaluated and IGF-1 levels were determined in kidney tissue.  
RESULTS: Microscopic examination of rat kidney revealed that normal tissue organization was disrupted in streptozotocin induced diabetic rats. 
Treatment with Atorvastatin reduced the histological damage and protected the morphological integrity of the renal tisssue in streptozotocin 
induced diabetes.  
It was observed that IGF-1 level decreased in diabetic group's kidneys, on the contrast it was not altered by the Atorvastatin treatment.  
CONCLUSION: This result revealed that IGF-1 didn't take part in the protective effect of Atorvastatin. 
Key words: Diabetes, statin, IGF-1, diabetic nephropathy, rat 
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AMAÇ: Kurşun (Pb) doğada yüksek oranda bulunan ve endüstriyel kullanımı oldukça yaygın olan elementlerden birisidir. Bu yönüyle sağlık 
üzerine olumsuz etkileri olan çevresel kirleticiler arasında yer almaktadır. Araştırmamızda bitkilerde yer alan flavinoid türevi doğal bir 
antioksidan olan naringeninin kurşun asetat uygulaması ile oksidatif stres ve karaciğer hasarı oluşturulan sıçanlarda koruyucu etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER: Erişkin yirmisekiz erkek wistar sıçan kontrol, lead asetat, naringenin ve naringenin+kurşun asetat olmak üzere gruplandırıldı. 
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Naringenin orogastrik gavaj ile 50 mg/kg dozda, kurşun asetat ise içme suyuna, günlük 500 ppm olacak şekilde, katılarak 4 hafta süresince 
uygulandı. Karaciğerde malondialdehid (MDA), glutatyon, katalaz, glutatyon-peroksidaz ve Pb düzeylerinin yanı sıra histopatolojik 
değerlendirme de gerçekleştirildi.  
BULGULAR: Kurşun asetat grubunda, MDA, CAT ve Pb artarken, GSH kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde azaldı (p=0,000). Naringenin+kurşun 
asetat grubunda MDA ve CAT kontrol grubu ile aynı seviyedeyken, GSH ise daha düşük düzeydeydi (p=0,000). Naringenin grubunda ise MDA, 
GSH, CAT’ın yanı sıra Pb de kontrol grubu seviyesiyle aynıydı. Nekroz, periportal hücre infiltrasyonu, sinüzoidal konjesyon, hepatik steatoz, 
hidropik dejenerasyon, kapsüller fibrozis ve hepatik kord disorganizasyonu gibi karaciğer lezyonlarının hem kurşun asetat hem de 
naringenin+kurşun asetat gruplarında meydana geldiği görüldü. Bunlardan nekroz, hidropik dejenerasyon ve hepatik kord disorganizasyon 
şiddetinin naringenin+kurşun asetat grubunda kurşun asetat grubuna kıyasla azaldığı belirlendi (p=0,0342). Fakat periportal hücre infiltrasyonu, 
sinüzoidal konjesyon, hepatik steatoz ve hidropik dejenerasyon gibi lezyonlar değişmemiştir.  
SONUÇ: Mevcut bulgularımız naringeninin karaciğerde kurşun asetat kaynaklı oksidatif strese karşı antioksidan ve şelatlayıcı potansiyele sahip 
olduğuna fakat bu etkilerin kurşun asetat tarafından meydana getirilen karaciğer hasarını önlemede yeterli olmadığına işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kurşun asetat, Naringenin, Antioksidan, Şelatlama, Karaciğer Hasarı, Sıçan 
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BACKGROUND-AIM: Lead (Pb) is among of the most abundant elements, which commonly used in the industry, and is one of adverse effects on 
the health of the environmental pollutants. Naringenin is a flavonoid-derived natural antioxidant. The present study designed to investigate the 
effects of naringenin on the oxidative stress and the liver damage against lead acetate treatment in the rats.   
MATERIALS-METHODS: Twenty-eight male wistar rats were divided as control, lead acetate, naringenin and naringenin+lead acetate groups. 
Naringenin was administered to animals by orogastric gavage at the dose of 50 mg/kg and the lead acetate was given into drinking water as 
daily 500-ppm concentrations during 4 weeks. Malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-
Px), and Pb levels were measured in the liver, also performed the histopathological evaluation of the hepatic tissue.   
RESULTS: MDA, CAT, and Pb increased whereas GSH significantly decreased in the liver of lead acetate group compared to control (p=0,000). In 
naringenin+lead acetate group, MDA and CAT were same levels with control, but GSH-Px was higher (p=0,000), and GSH was lower than 
control (0,000). Naringenin group MDA, GSH, CAT, and Pb were same with control levels. The hepatic lesions such as necrosis, periportal cell 
infiltration, sinusoidal congestion, hepatic steatosis, hydropic degeneration, capsular fibrosis, and hepatic cord disorganization occurred in both 
lead acetate and naringenin+lead acetate group. Compared to lead acetate group significantly decreased grade of necrosis, hydropic 
degeneration, and hepatic cord disorganization in naringenin+lead acetate (p=0,0342). However, there were no differences in the degree of 
hepatic periportal cell infiltration, sinusoidal congestion, hepatic steatosis, and capsular fibrosis between lead acetate and naringenin+lead 
acetate.   
CONCLUSIONS: Our results suggest that naringenin has antioxidant and chelating potential on lead acetate induced oxidative stress in the liver. 
Nevertheless, this protective effect is not enough against lead acetate induced the hepatic injury. 
Key words: Lead acetate, Naringenin, Antioxidant, Chelating, Liver injury, Rat 
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GİRİŞ-AMAÇ: Antidepresan kullanımı kilo değişimi gibi önemli birçok yan etkiye sebep olmaktadır. Antidepresanların dişi sıçanlarda beslenme 
davranışı ve kilo değişimini nasıl etkilediğine dair literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; dişi sıçanlarda, farklı 
antidepresanların (paroksetin, bupropiyon ve agomelatin) kilo değişimi, yem ve su tüketimi üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.   
YÖNTEMLER: Çalışmada toplam 40 adet Spraque-Dawley cinsi dişi sıçan kullanılmış ve her grupta 10 hayvan olacak şekilde 4 grup 
oluşturulmuştur (kontrol, paroksetin, bupropiyon ve agomelatin). Postnatal 21.günden 90.güne kadar, oral gavaj ile her gün; 3.6 mg/kg 
paroksetin, 17 mg/kg bupropiyon ve 10 mg/kg agomelatin uygulaması yapılmıştır. Benzer şekilde kontrol grubuna ise serum fizyolojik 
verilmiştir.   
BULGULAR: Kontrol grubuna göre, paroksetin grubunda 22-90.günler; bupropiyon grubunda 53-90.günler ve agomelatin grubunda ise 26-
90.günler arasında yem tüketiminde anlamlı bir artış meydana gelmiştir (p<0.05). Su tüketiminde gruplar arasında herhangi bir değişiklik 
gözlenmedi. Su tüketimi her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da paroksetin grubunda kontrol grubuna göre daha düşük seviyedeydi. 
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, paroksetin grubunda 48-90. günler ve agomelatin grubunda 45-74.günler arasında anlamlı bir şekilde kilo 
artışı görülmüştür (p<0.05). Bupropiyon grubunda ise kilo değişiminde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kontrol grubuna göre antidepresan 
gruplarında, serum leptin seviyelerinde de anlamlı bir farklılık görülmemiştir.   
SONUÇ: Antidepresanların gıda alımını ve vücut ağırlığını farklı günlerde değiştirdiği sonucuna varılmıştır.   
Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (FÜBAP, proje no: TF. 14.69) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Agomelatin, beslenme, bupropiyon, dişi sıçan, kilo değişimi, paroksetin 
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AIM: Use of antidepressants causes several important side effects, such as weight change. There are few studies in literature about how 
antidepressants affect the feeding and weight change in female rats. The aim of this study was to determine the different antidepressants 
(paroxetine, bupropion and agomelatine) on weight change, food and water intake in female rats.   
METHODS: For the experimental studies, totally 40 female Sprague Dawley rats were used. All animals were randomly divided into four groups 
(control, paroxetine, bupropion and agomelatine) and each group consisted of 10 rats. The animals started to receive daily oral paroxetine (3.6 
mg/kg), bupropion (17 mg/kg) or agomelatine (10 mg/kg) from post-natal day 21 to 90 days. Similarly, the control group received only 
physiological saline.  
RESULTS: Food intake was significantly higher in paroxetine (from 22 to 90 days), bupropion (from 53 to 90 days) and agomelatine (from 26 to 
90 days) groups compared to vehicle group (p<0.05). There were no significant changes between the all groups in terms of water intake. When 
compared to vehicle group, although not significant, water intake of paroxetine-treated group was slightly lower. Body weight change was 
significantly higher in paroxetine (from 48 to 90 days) and agomelatine (from 45 to 74 days) treated groups compared to control group 
(p<0.05) while body weight change was not significantly affected by administration of bupropion compared to control group. Also, there was 
no statistically significant difference in serum leptin levels in antidepresants groups compared to control group.   
CONCLUSIONS: In conclusion, the results of present study suggest that antidepressants changes food intake and body weight in different days. 
This study was supported by Firat University Scientific Projects Coordination Units (FUBAP, Project no: TF. 14.69). 
Key words: Agomelatine, bupropion, feeding, female rats, paroxetine, weight change 
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AMAÇ: Yüksek metiyonin diyetiyle artan plazma homosistein seviyesi oksidatif stresle ilişkilidir. Kisspeptinin (metastin) anti-metastaz ve üreme 
hormonlarını düzenleyici etkilere sahip bir peptitdir. Kisspeptinin metiyoninle oluşturulmuş lipid yıkımında karaciğer dokusunda oksidatif stres 
üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, genç erkek sıçanlarda karaciğer dokusunda metiyoninle oluşturulan hiperhomosisteinemide, 
kisspeptin-10’un etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
METOD: Genç erkek Wistar sıçanlar (100 gr) 4 gruba ayrılıp (n=6/grup); kontrol hayvanlarına 30 gün boyunca serum fizyolojik (s.c.) uygulandı. 
İkinci grupta L-metiyonin (1 gr/kg, oral) 30 gün boyunca uygulanarak hiperhomosisteinemi oluşturuldu. Üçüncü gruba 18 gün boyunca serum 
fizyolojik (s.c.) uygulandı, takip eden 12 gün boyunca kisspeptin-10 (20 nmol, s.c.) verildi. Son gruba ise 30 gün boyunca L-metiyonin verilirken, 
18. gün metiyonine ilave olarak kisspeptin-10 uygulandı. Dekapitasyonla sonlandırılan deneyde, sıçanların karaciğer dokuları alındı ve bu 
dokular hematoksilen-eosin ile boyanarak morfolojik değerlendirme yapıldı. Oksidatif stres değerlendirmesi için biyokimyasal analizler 
gerçekleştirildi. 
BULGULAR: Morfolojik hasara bakıldığında metiyonin grubu kontrol ve kisspeptin grubuna göre daha hasarlı bulunmuştur (p<0,05). Kisspeptin 
grubunda kontrole göre anlamlı fark gözlenmemesine rağmen, kisspeptin-metiyonin grubunda sadece metiyonin uygulanmış gruba göre daha 
az hasar gözlendi (p<0,05). CAT enzim aktivitesi kisspeptin grubunda, kontrol ve metiyonin grubuyla kıyaslandığında artış gösterirken (p<0,05), 
metiyonin-kisspeptin grubuna göre istatistiksel fark oluşturmadı. SOD aktivitesi istatistiksel anlamlı olmasa da kisspeptin grubunda metiyonin 
grubuna göre artış gösterdi. Metiyonin uygulanan grupta MDA seviyesi diğer gruplara göre anlamlı olarak arttı (p<0,05).  
SONUÇ: Bu bulgular kisspeptin-10’un, metiyoninle oluşturulmuş hiperhomosisteinemide morfolojik hasar ve özellikle oksidatif stresin etkilerini 
azaltabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hiperhomosisteinemi, kisspeptin, metiyonin, oksidatif stres 
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AIM: High methionine diet-induced elevation of plasma homocysteine levels are associated with oxidative stress. Kisspeptin (metastin) is a 
peptide that has anti-metastatic effects and plays a regulatory role in reproductive functions. Effects of kisspeptin on methionine-induced lipid 
damage and oxidative stress in liver tissue have not been reported. In the present study, we have investigated effects of kisspeptin on 
methionine-induced hyperhomocysteinemia in the liver tissue of young male rats.   
METHOD: Young male Wistar rats (about 100 gr) were divided into four groups (n=6/group). Control animals received saline (sc) alone. In the 
second group, L-methionine (1 g/kg) was administered for induction of injury by hyperhomocysteinemia for 30 days per oral dose. The rats in 
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the third group were given saline for the first 18 days and then kisspeptin-10 (20 nmol, sc) for 12 consecutive days. Group IV received L-
methionine for 30 days and the same animals were injected kisspeptin-10 for the last 12 consecutive days. At the end, the animals were 
decapitated. The liver tissues were histologically examined by using haematoxylen-eosin staining method. Biochemical analysis was performed 
to determine oxidative stress level.  
RESULTS: There was significantly more morphological damage in the methoinine treated group compared to control and kisspeptin groups 
(p<0,05). Although the liver damage was not significantly different between the kisspeptin and control groups, it was significantly less in the 
kisspeptin-methionine group compared to methionine-treated group alone (p<0,05). CAT enzyme activity was significantly higher in the 
kisspeptin group compared to control and methionine group values (p<0,05). No significant change was observed in the metiyonin-kisspeptin 
group. Total SOD activity did not significantly differ among the groups. Methionine administration resulted in significant increase in MDA levels 
(p<0,05). 
CONCLUSIONS: These findings indicate that kisspeptin-10 may protect against morphological damage and especially oxidative stress in 
methionine-induced hyperhomocysteinemia. 
Key words: Hyperhomocysteinemia, kisspeptin, methionine, oxidative stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: İnsan vücudunda DNA hasarı belirlemek amacıyla, döküntü epitel hücrelerinde tek hücre jel elektroforez (Comet Assay) tekniği bir 
biyo-görüntüleme aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışma İstanbul’da yaşayan 100 sağlıklı emziren anneden (90’ı post-partum, 1-4 hafta 
arası emziren, 10’u 4 hafta sonrası emziren) toplanan süt örneklerinden izole edilen meme epitelyum hücrelerinde olası DNA hasarını 
incelemek amacıyla planlandı.  
YÖNTEM: Gönüllü annelerden demografik ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili bilgileri içeren bir anket doldurmaları istendi. Örnek toplama 
prosedürü yerel klinik etik kurul tarafından onaylandı. Alınan süt (10ml) örnekleri santrifüj edildi. Üst faz alınıp saklandı, alt faz iki kez fosfat 
tampon tuzu (PBS) ile süspanse edildikten sonra tekrar santrifüj edildi. Comet Assay’e başlamadan önce %0.4 tripan mavisi ve toma lamı 
kullanılarak hücre canlılık oranı belirlendi. DNA hasarını tespit etmek amacıyla Comet Assay protokolü uygulandı. Lamlar floresan 
mikroskobunda uygun filtreyle 200X büyütme objektifi altında incelendi. Her bir örnek için iki adet lam ve her bir lamda 50 adet hücre DNA 
hasarı Comet Assay IV yazılımı kullanılarak değerlendirildi.  
BULGULAR: DNA hasarını ifade etmek için “Tail Intensity” (TI) değeri kullanıldı. Tüm örneklerin TI ortalaması 11.4 olarak belirlendi. Çalışmaya 
katılan annelerin Beden Kitle İndeksi (BMI) ortalaması 26,9 olarak hesaplandı. BMI ve TI arasında yüksek düzeyde anlamlı bir korelasyon 
gözlendi (p<0,01). Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 26,2 idi. Yaş ortalamaları ve TI arasında anlamlı bir korelasyon belirlenmedi. 
SONUÇ: Bu sonuçlar BMI yüksek olan kadınlarda DNA hasarının yüksek seviyelerde olduğunu göstermiştir. Kalıcı organik kirleticilerin yağ 
dokusunda birikmesinin buna sebep olduğu düşünülmektedir.  
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 113S155 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Meme Epitel Hücrelerinde Genotoksik Değişikliklerin Araştırılması 
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AIM: Exfoliated epithelial cells can be used to detect DNA damage in human body using single cell gel electrophoresis (Comet Assay) as a 
biomonitoring tool. The present study was designed to investigate presence of DNA damage in human mammary epithelial cells collected from 
100 healthy lactating mothers (90 of them are post-partum 1 to 4 weeks and 10 of them at after post-partum period of lactation) who were 
resident in Istanbul.  
METHODS: Volunteer mothers were asked to fill a questionnaire form including demographical and nutritional information. Sample collection 
procedure was approved by the local ethics committee. Collected milk samples (10 ml) were centrifuged. The supernatants were stored and 
the pellet washed twice by re-suspending the cells in phosphate buffer saline and centrifuging. In order to determine cell viability 0.4% tryphan 
blue was used and the cells were counted with a hemocytometer before the assay protocol. DNA damage was assessed by using comet assay. 
Fifty cells per slide and two slides per sample were scored to evaluate DNA damage. The slides were examined under a fluorescent microscope 
equipped with suitable filters at 200× magnification. The cells were scored by using Comet Assay IV software.  
RESULTS: Tail intensity values represent DNA damage. Mean value of tail intensity was 11,4. Mean of Body Mass Index (BMI) values of mothers 
was 26,9. Correlation between BMI and tail intensity was highly significant (p<0,01). Mean of mother’s age was 26,2. There was no significant 
correlation between age of lactating mothers and tail intensity.   
CONCLUSION: These results suggest that high DNA damage is observed in women with high BMI. It may be attributed to bioaccumulation of 
persistent organic pollutants in fat tissue.  
Acknowledgement: This study was supported by TUBITAK (Project # 113S155). 
Key words: Biomonitoring, Genotoxic, Changes 
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AMAÇ: Yabancı uyruklu öğrencilerin yalnızlık düzeyleri UCLA yalnızlık ölçeği ile araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda yabancı uyruklu Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden (SBF) 46 öğrenciye sosyodemografik verilerden 
oluşan anket ve UCLA yalnızlık ölçeği gözlem altında uygulanmıştır. Verilerin analizinde tek-faktörlü varyans analizi ve pearson korelasyon 
analizi kullanılmıştır.   
BULGULAR: Öğrencilerin yaşları ağırlıklı olarak 19-25 arasıydı ve öğrencilerin 18’i kız (% 39,1) ve 28’i erkekti (% 60,9). UCLA yalnızlık ölçeği skoru 
39.8±6,3 olarak bulundu. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde; kızlar için 39,37±6,1, erkekler için 40,14±6,71 olarak bulundu. Tıp ve SBF arasında 
UCLA puanı istatistiksel olarak anlamlı bulundu ve SBF’de daha yüksekti (p<0,05). Türkçeyi okuması kötü olanlarda UCLA puanı anlamlı olarak 
yüksek bulundu (p<0,05). UCLA puanı ile fakülte (r= 0,335, p=0,030), alkol kullanımı (r= 0,314, p=0,048) ve spor yapma (r= 0,366, p=0,017) 
arasında pozitif korelasyon bulundu.  
SONUÇ: Uluslararası öğrencilerin yalnızlık düzeyleri birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu durum uyum sorunları ve başarısızlığı 
getirebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: öğrencilerde yalnızlık düzeylerinin araştırılması 
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AIM: Loneliness levels of international students were investigated by UCLA loneliness scale.  
METHODS: In our study, 46 international students Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry and Faculty of Health Sciences (FHS) were included. 
Survey consists of demographic data and UCLA loneliness scale were applied under observation. Analysis for the data single-factor analysis of 
variance and pearson correlation analysis were used.  
RESULTS: Mean ages of the students between of 19-25 were found. Eighteen students female were (39.1%) and 28 male were (60.9%). UCLA 
loneliness scale score were found 39.8 ± 6.3. According to gender evaluated; for male were 39.37 ± 6.10 and for female were 40.14 ± 6.71. 
UCLA scores were statistically significant between medical faculty and FHS and was higher in the FHS (p <0.05). UCLA score were found higher 
in the students of Turkish langue bad reading (p <0.05). UCLA score were found positively correlate with faculty (r = 0.335, p = 0.030), alcohol 
consumption (r = 0.314, p = 0.048) and physical fitness (r = 0.366, p = 0.017).  
CONCLUSIONS: International students loneliness levels can be affected by many factors. This can bring to problems of adaptation and failure of 
lessons. 
Key words: Investigation of loneliness levels in the international students 
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AMAÇ: Yabancı uyruklu öğrencilerin depresyon ve anksiyete düzeyleri Back ölçeği ile araştırılmıştır.  
YÖNTEMLER: Çalışmamızda yabancı uyruklu Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden (SBF) 42 öğrenciye sosyodemografik verilerden 
oluşan anket ve Back depresyon (BDÖ) ve anksiyete (BAÖ) ölçekleri gözlem altında uygulanmıştır. Verilerin analizinde tek-faktörlü varyans 
analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.   
BULGULAR: Öğrencilerin yaşları ağırlıklı olarak 19-25 arasıydı ve öğrencilerin 15’i kız (% 35,7) 27’si erkekti (% 64,3). BDÖ skoru 35±12,6, BAÖ 
skoru 33±9,26 olarak bulundu. Cinsiyete göre bakıldığında; kızlar için BDÖ skoru 31±9,8, BAÖ skoru 21±7,2, erkekler için BDÖ skoru 35±12,8, 
BAÖ skoru 33±9,5 olarak bulundu. BAÖ puanı ile sigara kullanımı (r= 0,395, p=0,023), üniversitedeki sosyal aktiviteler (r= 0,353, p=0,025) 
arasında pozitif korelasyon bulundu. BDÖ puanı ile Türkçe dilini konuşma arasında (r= -0,338, p=0,027) negatif korelasyon bulundu.  
SONUÇ: Uluslararası depresyon ve anksiyete düzeyleri birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu durum psikiyatrik problemleri ve derslerde 
başarısızlığı getirebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrencilerde depresyon anksiyete düzeylerinin araştırılması 
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AIM: Depression and anxiety levels were investigated in foreign students by Back scale.  
METHODS: In our study; 42 international students Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry and Faculty of Health Sciences (SBF) were included. 
Survey consists of demographic data and Back depression (BDS) and anxiety (BAS) scale were applied under observation. Analysis for the data, 
single-factor analysis of variance and pearson correlation analysis were used.  
RESULTS: Mean ages of the students between of 19-25 were found. Fifteen students female were (35.7%) and 27 male were (64.3%). BDS score 
were 35 ± 12.6 and BAS score were 33± 9.26. According to gender evaluated; for male BDS score were 35 ± 12.8, BAS score were 33± 9.5 and 
for female BDS score were 31 ± 9.8, BAS score were 21± 7.2. BAS score were found positively correlate with smoke (r= 0,395, p=0,023), social 
activities of university (r= 0,353, p=0,025). BDS score were found negatively correlate with speak the Turkish language (r= -0,338, p=0,027). 
CONCLUSIONS: International students depression and anxiety may be affected by many factors. This may bring to psychiatric problems and 
failures of lessons. 
Key words: Investigation of depression and anxiety levels  
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Akcılar, Raziye - 59, 88, 121 

Akgün Dar, Kadriye - 106 

Akgün, Gökçe - 185 

Aksulu, Hakkı Engin - 172, 173, 182, 183, 184 

Alaca, Nuray - 136, 186 

Alıcı, Sabiha Kübra - 61 

Alpay, Şüheda - 177 

Alquraishi, Balasim Rasheed Habeeb - 203 

Altın, Duygu - 222 

Altınbaş, Burçin - 90, 139 

Altınkaynak, Elif - 155 

Aminov, Adil Vagif - 165 

Arıhan, Okan - 198 

Arıkan, Şevket - 67 

Arslan, Mustafa - 124, 125 

Arslantürk Gölgeli, Asuman - 49, 152, 153 

Artış, Aişe Seda - 66 

Aslankoç, Rahime - 148 

Atabay, Tennur - 208 

Atasever Arslan, Belkıs - 35 

Atasoy, Deniz - 16 

Ateş Uluçay, Gülten - 205 

Ayada, Ceylan - 81 

Ayar, Ahmet - 19, 34 

Aydın, Leyla - 94 

Aydoğan, Sami - 30 

Aygün, Hatice - 105 

Ayhanci, Adnan - 72 

Aykan Zergeroğlu, Simge - 52 

Aykutluğ, Ömer - 74 

Ayvaz, Ülkü – 153 

B 

Babur, Ercan - 95 

Bakkaloğlu, Umut - 165 

Baktır, Mehmet Akif - 190 

Barutçu, Ahmet - 55 

Basralı, Filiz - 173 

Batakci,̇ Melek - 227 

Bayar, Yeliz - 43 

Bayraktar, Bülent - 17 

Bayram, Şaban - 141 

Belviranlı, Muaz - 116 

Benek, Bedri Selim - 139, 161 

Bilgili, Gamze - 248 

Birsen, İlknur - 204 

Boğa Pekmezekmek, Ayper - 247 

Bor Kucukatay, Melek - PC144 

Bor Küçükatay, Melek - 33, 189 

Boron, Walter - 14 

Bozkurt, Ayhan - 232 

Bulduk, Bahattin - 175, 204 

Bulmuş, Özgür - 241 

Bulut, Erdogan - 223 

Bulut, Muhammet - 57 
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Bülbül, Mehmet - 22, 134,  

C 

Can, Serpil - 102, 164, 217 

Canpolat, Sinan - 31 

Clarke, Iain - 15, 31 

Ç 

Çağlar, Kerem - 131 

Çakan, Pınar - 67, 245 

Çakır, Murat - 82, 138 

Çalışkan, Hasan - 160 

Çalışkan, Mürsel - 82 

Çalışkan, Sadettin - 194 

Çay, Emrah - 120 

Çelik, Hakim - 38, 195 

Çetin, Ferihan - 201 

Çomu, Faruk Metin - 167, 176 

D 

Dadashov, Fuad - 166 

Danışman, Ferdane - 77, 78  

Darakcı, Özge - 133 

Demir, Enver Ahmet - 119 

Demir, Mahir - 223 

Demiṙ, Ufuk - 144 

Demircan Poyraz, Meryem - 149 

Demirtaş, Ahu - 129 

Derin, Narin - 158 

Doğan, Hatice - 120, 248 

Doğanay, Songül - 162 

Doğanlar, Oğuzhan - 167 

Doğru , Yusuf Ziya - 218 

Dokuyucu, Recep - 65, 75, 114, 145, 158 

Dolu, Nazan - 225 

Dursun, Ali Doğan - 26 

Dursun, Nurcan - 181 

Durusu Emek Savaş, Derya - 28 

Düzova, Halil - 59,  126 

E 

Eisner, David - 15 

Ekerbiçer, Nuran - 75, 253 

Elmas, Onur - 87 

Engür Aksoy, Neslihan - 230 

Ercan Kelek, Sevim - 137 

Erden, Yavuz - 125, 251, 252 

Erdoğan, Hasan - 231 

Ergül Erkeç, Özlem - 98 

Ergün, Ahmet - 25 

Erkan, Leman Gizem - 86 

Erken, Gülten - 206 

Ertan, Nesrin Zeynep - 211 

Eskikurt, Gökçer - 43 

Evren, Vedat - 168 

Eyüboğlu, Siğnem - 255 

F 

Feyat, Mehmet Sedat - 73 

G 

Gadimova, Zemfira M. - 234 

Gashimova, Ulduz F. - 203 

Genç, Abdurrahman - 42 

Genç, Osman - 80 

Giniatullin, Rashid - 15 

Gökdemir, Özden - 52 

Gözay, Özge - 34 
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Güdücü, Çağdaş - 69 

Gümüştekin, Kenan - 178 

Günaştı, Özgür - 197 

Günata, Mehmet - 169 

Günbatar, Nizamettin - 117 

Gündüz, Nazan - 150 

Güney, Şevin - 99 

Gürel Gürevin, Ebru - 207 

Gürol, Gönül - 51 

Gürsul, Cebrail - 76 

Güven, Celal - 117 

Güvenç Tuna, Bilge - 238 

Güvenç, Gökçen - 40 

H 

Hacıoğlu, Gülay - 97 

Hakan, Mehmet Tolgahan - 200 

Hüzmeli, İrem - 110 

İ 

İnal Gültekin, Güldal - 236 

İnik, Sibel - 79 

İzgüt Uysal, Nimet - 21 

K 

Kaçar,Mehtap - 25 

Kahraman, Mustafa - 64 

Kalaça, Çağrı - 16 

Kaltalıoğlu, Kaan - 111 

Kandaş, Emel - 56 

Kaptan, Zülal - 157 

Kara, Ali Yücel - 46 

Karaismailoğlu, Serkan - 53 

Karakılçık, Ali Ziya - 184, 202 

Karaoğlan, Mehmet - 93 

Karaşahin, Tahiṙ - 240, 241 

Kaşarcı Hakan, Aliye - 89 

Kaya, Egemen - 49 

Kaya, Gül Büşra - 44 

Kaya, Mehmet - 92 

Kayacan, Yil̇diṙiṁ - 187, 201 

Keleştemur, Fahrettin - 14 

Keleştimur, Haluk - 31 

Keloğlan, Seval - 106 

Khan, Naim - 23 

Kılıç, Ertuğrul - 18 

Kılınç, Erkan - 99 

Kilic Toprak, Emine - 68, 109 

Kocacan, Süleyman Emre - 231 

Kocamaz, Erdoğan - 249, 250 

Koçaklı, Zehra Gül - 174 

Koçer, Günnur - 179 

Koyuncuoğlu, Türkan - 162 

Köz, Sema Tülay - 214 

Kurdak, Sanlı Sadi - 29 

Kurt, Şefika Nur - 35 

Kuş, Ahsen Ece - 112 

Kuş, Gökhan - 38 

Kutlu, Necip - 156 

Kutlu, Selim - 20 

Kuzay, Dilek - 244 

Küçük, Ayşegül - 103, 191 

M 

Marangoz, Cafer - 13 

Markovska Simoska, Silvana  - 60 
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Mehbaliyeva, Elnare - 235 

Mercan, Sercan - 72 

O 

Okudan, Nilsel - 211 

Ovalı, Mehmet Akif - 39 

Ozan, Betül - 215 

Ö 

Öz, Mehmet - 101 

Özbeyli, Dilek - 95, 176 

Özdemir, Çiğdem - 70 

Özdemir, Habibe Derya - 219 

Özdener, Hakan - 23 

Özdoğan, Kalender - 180 

Özel, Taner - 135 

Özen, Nur - 41 

Özgöçer, Tuba - 212, 242 

Özkan, Ayşe - 91 

Özkul Doğru, Nadide - 163 

Özocak, Osman - 196 

Öztürk, Gülnur - 127 

Öztürk, Gürkan - 34 

Öztürk, Hakan - 131, 136 

P 

Pala, Mukaddes - 47 

Parlak, Hande - 45 

Pektaş, Ferhat - 229 

R 

Rashidova, Afag M. - 237 

S 

Salman Koçtekin, Belkıs - 209 

Sandal, Süleyman - 115, 122 

Sayed, Amira - 24 

Saygın, Mustafa - 56,  239,  257, 258 

Seymen, Hakkı Oktay - 228 

Sinen, Osman - 58 

Solak, Hatice - 62 

Soydan, Zekeriya - 246 

Ş 

Şafak, C. Etkin - 220 

Şahin, Gülderen - 29 

Şahin, Kürşad - 199 

Şahin, Leyla - 229 

Şahiṅ, Zafer - 253 

Şahiner, Melike - 33 

Şen, Elif - 226 

Şen, Fatma Banu - 224 

Şen, Tunahan - 128 

Şener, Halil - 250 

Şener, Ümit - 146 

Şengül, Emin - 219 

Şentürk, Esra - 192, 193 

Şentürk, Murat - 233, 234  

Şentürk, Ümit Kemal - 171 

Şimşek, Hasan - 83 

Şirinyıldız, Ferhat - 151 

T 

Tan, Burak - 159 

Tan, Ruken - 142 

Tanbek, Kevser - 50 

Tanyeli,̇ Ayhan - 213 

Taşkın Güven, Eylem - 109 

Taşkıran, Mehmet - 226 
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Tekin, Suat - 63,  113 

Temel, Metin - 107, 123 

Tonyalı, Ferda - 188 

Tunc Ata, Melek - 197 

Tutuk, Okan - 132 

Tümer, Cemil - 221 

U 

Uçar, Ciḣat - 243, 244 

Uçar, Durmuş - 103 

Uğur, Müzeyyen - 104 

Uneyama, Hisayuki - 24 

Urçar, Hilal - 188 

Uslu, Atilla - 62 

Uzun, Metehan - 206 

Uzun, Semiha - 148 

Ü 

Ülker, Nazife - 254 

Ülker, Pınar - 210 

Ünay Gündoğan, Nimet - 71 

Üstün, Ramazan - 96 

V 

Vardar, Selma Arzu - 192 

Vatan, Merve - 54 

Vural, Zehra - 143 

W 

Wray, Susan - 14, 19 

Y 

Yalçın, Murat - 170 

Yaşar, Selçuk - 180 

Yazgan, Ümit Can - 84, 85 

Yazıhan, Nuray - 24 

Yeğen, Berrak - 33 

Yener, Görsev - 26 

Yıldız, Sacide - 87 

Yıldız, Sedat - 32, 155 

Yıldız, Yüksel - 236 

Yılmaz Akça, Gözde - 141 

Yılmaz, Bayram - 34 

Yılmaz, Canan Uğur - 48 

Yılmaz, Hamit - 238 

Yılmaz, Özge - 91 

Yiğit, Ayşe Arzu - 217 

Yurt, Ayşegül - 118 

Yüksel, Ramazan - 36 


