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Editörden...
Değerli Fizyoloji Ailesi,
2016 yılının son aylarında bir sonraki yılın
fizyoloji kongreleriyle ilgili yoğun faaliyetler
gerçekleştirildi. Aday anabilim dalları titizlikle
değerlendirilerek, TFBD 43. Ulusal Fizyoloji
Kongresi’nin Pamukkale Üniv. Tıp Fakültesi’nde yapılmasına karar verildi.

15. Ulusal Sinirbilim Kongresi Türkiye Beyin Araştırmaları ve
Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) desteği ve Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 07-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenecektir. Kongrede moleküler ve hücreselden davranışa, gelişimselden görüntülemeye, metodolojiden deneysel modellere ve yeni tedavi stratejilerine kadar sinirbilimin
her alanından konferans, sempozyum, panel ve sunumlara yer verilecektir.
Kongreyle ilgili bilgilere www.usk2017.org ssayfasından ulaşılabilir.

Derneğimizin FEPS 2017 için “partner society” olarak yaptığı başvuru Avusturya Fizyoloji Derneği ve FEPS tarafından onaylandı ve
TFBD FEPS 2017 organizasyonunda yer aldı.
Bu kapsamda 2 Türk fizyolog TFBD’yi temsilen “FEPS 2017 International Scientific Program Committee” üyesi olarak seçildi.
2017’nin ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık,
barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle 17. sayımızda buluşmak üzere.
Bülten Editörlüğü

TFBD 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi: Kongremize talip olan üniversitelerin
altyapı imkânları, konaklama, ulaşım vb özellikleri değerlendirilmiş, TFBD 43. UFK’nin 0710 Eylül 2017 tarihlerinde Pamukkale Üniv.
Tıp Fak. Fizyoloji AD ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir. Pamukkale Ün. Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile görüşülmüş ve ön
protokol onayı alınmıştır.

İçindekiler

6. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu’nu, 18-19 Mayıs 2017
tarihlerinde, Türk Fizyolojik Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde Edirne’de düzenlenecektir.

Vefat: Karadeniz Teknik Ün. Tıp Fakültesi Fizyoloji AD öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrücan Hasan Baytan, gribal infeksiyon sonrası ani gelişen solunum problemi nedeniyle vefat etmiştir, üzüntümüz büyüktür. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve fizyoloji camiamıza başsağlığı dileriz.

Duyurular & Haberler
 TFBD Bilim Kurulu’nun 12.11.2016 tarihli toplantısında aldığı karar, TFBD YK’nun

 TÜBİTAK 2229 Bilimsel

Eğitim Etkinliklerini
Destekleme Programı,
s. 2-3.
 Invitation Letter for
FEPS 2017 s. 4-5.
 2016 Nobel Tıp veya
Fizyoloji Ödülü s. 6-8.
 İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı s. 6-14.

18.11.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve TFBD Bilim Kurulu Başkanı olarak
Prof. Dr. İnci Alican, BK Sekreteri olarak da Prof. Dr. Melek Bor
Küçükatay’ın görevlendirilmeleri katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiş ve
görevlendirmeleri yapılmıştır. Hocalarımızı tebrik eder, başarılar dileriz.

 Viyana’da 13-15 Eylül 2017’de düzenlenecek olan FEPS 2017 kongresine “partner
society” olarak katılma teklifimiz, FEPS tarafından uygun bulunmuştur. Ayrıca, FEPS
2017 Program Kurulu’nda hakem olarak Prof. Dr. Erdal Ağar ve Prof. Dr. Melek Bor
Küçükatay’ın görevlendirilmeleri FEPS tarafından kabul edilmiştir. Hocalarımızı
tebrik eder, başarılar dileriz.

 TFBD 43. UFK’yı düzenleme ihalesine 4 firma katılmıştır. TFBD Yönetim Kurulu, en
uygun teklifi veren Apeks firması ile kongreyi düzenlemeye karar vermiştir.
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Bir Araştırma

Prof. Dr. Selim KUTLU

TÜBİTAK 2229 BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
(BİDEB) kapsamında yer alan “2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı”, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi
Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler
alanlarındaki öğrenci, öğretmen ve bilim insanlarının bilimsel
ve güncel bilgiler edinmesine katkı sağlamak amacı ile ulusal
düzeyde düzenlenecek olan teorik veya uygulamalı kurs ve
seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlamaktadır. Bu programda;

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi, Fizyoloji AD, KONYA
Etkinlik Düzenleme Kurulu, etkinlik konusunda yetkin
yine ARBİS’e kayıtlı en az üç bilim insanından oluşmalıdır.
Etkinlik Bilim Kurulu: İlgili alan akademisyenlerinden
oluşan ve etkinliğe ait bilimsel süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kuruldur.

Etkinlik adına web sitesi açılması ve etkinliğin Düzenleme Kurulu Üyeleri ile görev alacak eğitmenlerin kimlerden
oluştuğu, katılımcıların hangi kriterlere göre belirlendiği, etkinliğin konusu ve ayrıntılı programı, düzenleneceği yer ve
1. Ön lisans, lisans öğrencileri bilimsel çalışmalar yapmaya tarihinin açılan web sitesinde duyurulması, internet sitesi
teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişme- aracılığı ile etkinliğe katılmak isteyenlere başvuru imkânı sağlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan kurs ve lanması gerekmektedir.
seminer gibi
Etkinlikte
bilimsel eği- T Başvuru dönemi
BAŞVURU TARİHLERİ
Sonuç açıklama tarihleri
görev alacak
tim etkinlik1. Dönem
eğiticiler
06 Şubat 2017 - 10 Mart 2017
Haziran Ayının 2. Haftası
leriyle,
yürütülmesi
2. Dönem
15 Mayıs 2017 - 16 Haziran 2017
Eylül Ayının 2. Haftası
2. Lisansüsplanlanan
3. Dönem
04 Eylül 2017 - 06 Ekim 2017
Ocak (2018) Ayının 2. Haftası
tü öğrenciler,
eğitim kogenç araştırnusunda
Tablo 1. TÜBİTAK 2229 Programı 2017 Yılı Başvuru Takvimi
macı ve uzyetkin ve en
manlara yönelik ilgili bilim alanlarında yaygın kullanılması az doktora dereceli, mümkün olduğu kadar farklı kurum ve
beklenen tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretilme- kuruluşlardan seçilen yeterli sayıda bilim insanlarından oluşsini amaçlayan, değişik üniversitelerden öğretim üyelerinin maktadır.
görev aldığı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinlikleri
Başvurular
internet
üzerinden;
http://
desteklenmektedir.
ebideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, sistem taHizmet içi eğitimler, kurumsal toplantılar, kişisel toplan- rafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, ilgili
tılar, ticari amaçlı sertifika programları, meslek edindirmeye dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son
yönelik kurslar dışında ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek
ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen bilimsel kurs Programları Başkanlığına (BİDEB) gönderilmelidir.
(İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırDeğerlendirme Yöntemi: Desteklenecek bilimsel etkinmak amacıyla düzenlenen dersleri içeren, belli bir süresi olan
liklerin tespitinde, başvuru formunda ve eklerinde belirtilen
teorik ve/veya uygulamalı eğitim etkinlikleri) ve seminerler
amaç, beklenen katılımcı sayısı ile katılımcıların üniversite ve
(Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışkurum/kuruluşlara göre dağılımı, eğitimde görev alacak öğremak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu
tim üyeleri ve üniversiteleri, verilmesi planlanan dersler, eğibilim dalında otoritesi kabul edilen kişilerin yönetiminde gertimler, taslak bütçe göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan
çekleştirilen toplantılar) bu bağlamda değerlendirilmektedir.
ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını sağladığı belirleEtkinlik yürütücüsü ve düzenleme kurulu başkanı olacak nen etkinlik başvuruları bilimsel saygınlık / yetkinlik / yapılakişilerin üniversitede veya YÖK Kanunu’nun 38. maddesi uya- bilirlik / yaygın etki kriterleri bakımından bilimsel değerlenrınca araştırma kurumlarında çalışan öğretim üyesi ve alanın- dirmeye tabi tutulmaktadır. Başvurular BİDEB Yürütme Komida en az 10 yıl deneyim sahibi araştırmacı olması, TÜBİTAK tesi’nce gerekli görülen hallerde jüri/panel/danışman görüş
Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanı’na kayıtlı olması ve önerileri de alınarak değerlendirilmektedir. Başvuru koşulve bilgilerini güncel tutması, proje danışmanlığı eğitim etkin- larından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan,
liklerinde daha önce TÜBİTAK ya da başka bir kurum tarafın- etkinlik adına açılmış yeterli bir web sitesi bulunmayan başdan desteklenen araştırma projesi yürütmüş veya yürütüyor vurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilolması gerekmektedir.
mektedir.
Sayı: 16

sayfa:

2/11

Bir Araştırma

Prof. Dr. Selim KUTLU

TÜBİTAK 2229 BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi, Fizyoloji AD, KONYA

Birçok bilim alanı yanında özellikle Tıp Fakültesi Fizyoloji Dr. Suat TEKİN
AD öğretim üyelerinin 2015-2016 yıllarında düzenledikleri
“Tıp Öğrencilerine Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama
2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kap- Eğitimi: EDİRNE 2016”. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 29
samındaki Tıp FaEkim - 1 Kasım
Eğitimlere
kültesi öğrencileri2015, KoordiŞehir
Üniversite Fakülte adı
katılan öğrenne yönelik akadenatör:
Prof.
ci sayısı
mik beceriler ve
Dr.
Nurettin
Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
6
proje eğitimi etkinAYDOĞDU
Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
8
likleri gerçekleşti“Tıp Fakültesi
Ankara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
6
rilmiştir. Bu etkinÖğrencileri
Ankara
Yıldırım Bayezit Üniversitesi Tıp Fakültesi
1
likler aşağıda sıraAkademik BeAntalya
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
lanmıştır:
cerilere Giriş
Düzce
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
16
“Tıp Öğrencive Proje EğitiEdirne
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
48
leri İçin Bilimsel
mi:
TÜBİTAK
Elazığ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Araştırma ve AkaBilim
Okulu
Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
demik Becerilere
Konya
2016”
Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi
1
Giriş Bilim Okulu”.
Necmettin Erİstanbul
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
6
Karadeniz Teknik
bakan Üniverİstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
1
Üniversitesi
sitesi Meram
İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
3
Tıp Fakültesi, 27Tıp Fakültesi,
Konya
Necmettin Erbakan Ün. Meram Tıp Fakültesi
46
29 Mart 2015, Ko06-09
Ekim
Malatya
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
36
ordinatör:
Prof.
2016, KoordiTrabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
54
Dr. Ahmet AYAR
natör: Prof. Dr.
Toplam
238
“Tıp ÖğrenciSelim KUTLU
lerine
Bilimsel
Tablo 2. 2015-2016 yıllarında düzenlenmiş ve fizyologların koordinatör olarak görev Bu etkinliklerAraştırma ve Proje aldıkları eğitim etkinliklerine kursiyer olarak katılan Tıp Fakültesi öğrencilerinin üniver- de toplam 238
Hazırlama Eğitimi". sitelere göre dağılımı.
Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi
öğrencisi eğiTıp Fakültesi, 29
tim almıştır. ÖğrenEkim - 1 Kasım 2015,
cilerin üniversitelere
Koordinatör: Prof.
göre dağılımı Tablo
Dr. Nurettin AYDOĞ2’de belirtilmiştir.
DU
2017 yılında TÜBİ“Tıp ÖğrencileTAK
tarafından
ri İçin Bilimsel Araşonaylanmış ve yine
tırma ve Akademik
fizyologların koordiBecerilere Giriş Bilim
natör olarak görev
Okulu-Trabzon
yapacakları birçok
2016”. Karade2229 etkinliği bulunniz Teknik Üniversimaktadır.
tesi Tıp Fakültesi, 14
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2016 yılı etkinliği
Bilgiler
TÜBİTAK
-18 Eylül 2016, KoorBİDEB web sayfasındinatör: Prof. Dr. Ahmet AYAR
dan
(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel“Tıp Fakültesi Öğrencilerine Bilimsel Araştırma ve Proje etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2229/icerik-destekHazırlama Eğitimi”. 15-18 Aralık 2016, Koordinatör: Yrd. Doç. kapsami) derlenmiştir.
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Prof. Dr. Margarethe Geiger

Asistan Köşesi

INVITATION LETTER FOR FEPS

Medical University of Vienna
Center for Physiology and Pharmacology, Wien, Austria

DEAR MEMBERS OF THE TURKISH PHYSIOLOGICAL SOCIETY,
DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS,

Lora Heisler, GB

Symposia and organizers
The Austrian Physiological Society would like to invite
you to join us for FEPS 2017, the joint meeting of FEPS
Exhale negativity-chloride currents in the cardiovascular
(Federation of European Physiological Societies) and the Aus- system (Morton B.Thomsen, DK)
Intracellular Ca2+-compartments
trian Physiological Society. The
in cardiac physiology and disease
meeting will take place between
(Antonio Zaza, IT)
September 13th and 15th, 2017, at
Cerebrovascular disorders: Pathothe Campus of the University of
physiological and pharmacological
Vienna. We are pleased that the
approaches (Erdal Agar, TR)
Turkish Physiological Society will be
Microvascular mechanisms under
one of our partners in the organizadifferent pathophysiological conditions (Antonio Colantuoni, IT)
tion of this meeting. Other partners
Brute force and signaling: conare the Physiological Societies from
cepts in vascular mechanotransthe Czech Republic, France, Italy,
duction (Ingrid Fleming, DE)
Slovakia, Slovenia, and Switzerland.
Cardiovascular oscillations: from
Detailed information about the
signal to physiological interpretameeting as well as important dates
tion (Michal Javorka, SK)
can
be
found
under
The meeting point: transcription
factors in the pulmonary circulawww.feps2017.org.
tion (Andrea Olschewski, AT, GraWe are happy and honored
zyna Kwapiszewska, AT)
that we can confirm the following
Monocyte subsets in cardiovascukeynote speakers and symposia:
lar biology (Johann Wojta, AT)
Keynote speakers
Marian Joëls, NL (FEPS lecture)
Bente Klarlund Pedersen, DK (public lecture)
Martin Biel, DE
Barbara Demeneix, FR

Recent advances in molecular physiology: metabolomics and beyond (Luc Penicaud, FR)
Mitochondrial and cell membrane Ca2+ and Na+ signaling in health and disease (Israel Sekler, IL, Alexej Verkratsky,
GB)
Pancreas: Physiology and disease (Simone Mafalda Rodrigues Camargo, CH)

University of Vienna
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Prof. Dr. Margarethe Geiger

INVITATION LETTER FOR FEPS

Medical University of Vienna
Center for Physiology and Pharmacology, Wien, Austria

Structure and function in islets of Langerhans in health ample free time in the evenings and between the sessions for
and disease (Marjan Slak Rupnik, AT)
networking and fruitful discussions with colleagues and
friends. On the first evening all participants of the conference
Pain induced by local acidosis (Peter Holzer, AT)
will be invited to a Mayor’s reception at the Vienna City Hall.
Place navigation in dynamic world in healthy
and disordered brain (Jan Svoboda, CZ)
Exciting mechanisms of neuroglial excitability
(Robert Zorec, SI)
Current trends in cell therapy for functional
recovery of the diseased heart (Nina D. Ullrich,
DE)
Retina Degeneration: New technologies for
the bionic retina (Fabio Benfenati, IT)
The cellular and molecular mechanisms controlling skeletal muscle plasticity. (R. Bottinelli, IT)
University of Vienna
The conference dinner on September 14th will take
place in a typical Viennese wine restaurant
(Heuriger).

We hope that many of you will join us at FEPS 2017
and enjoy an exciting meeting and a very pleasant
stay in Vienna.
Looking forward to meeting you in September at FEPS
2017!
Best wishes,

University of Vienna
The FEPS 2017 meeting will also include the traditional “European Young Physiologists’ Symposium,
EYPS”. For this symposium we would like to invite early
researchers (PhD-students and young postdocs) to submit abstracts (together with their CV and a recommendation letter from their supervisor) directly to
EYPS2107@gmail.com. The deadline for EYPS abstract
submission is June 1st, 2017. For best abstracts and
presentations there will be awards, and for all EYPS
participants there will be a party on the first evening of
the conference.
In addition to lectures and symposia there will be

Congress Venue: Auditorium Centre, University of Vienna
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AsistanKöşesi
Köşesi
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2016 NOBEL TIP VEYA FİZYOLOJİ ÖDÜLÜ

Arş. Gör. Burcu ÇAYKARA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD, İstanbul

renin içeriğini nasıl geri dönüştürdüğü konusundaki anlayışımızda yeni bir paradigmaya yol açtı. Onun keşifleri, açlığa
“Yoshinori OHSUMI” adaptasyon veya enfeksiyona cevap gibi birçok fizyolojik süYoshinori Ohsumi 1945'te Japonya'nın Fukuoka kentin- reçte otofajinin temel önemini anlamanın yolunu açtı.
de dünyaya geldi. 1974'te Tokyo Üniversitesi'nden Doktora
Otofaji genlerindeki mutasyonlar hastalığa neden olabil(Ph.D) derecesini aldı. Rockefeller Üniversitesi (New York, mektedir ve otofajik süreçler kanser ve nörolojik hastalık gibi
ABD)'nde üç yıl geçirdikten sonra Tokyo Üniversitesi’ne dönçeşitli durumları kapsamaktadır.
dü ve 1988'de araştırma grubunu kurDegradasyon - tüm canlı hücrelerde merkezi
du. 2009'dan beri Tokyo Teknoloji
bir işlev
Enstitüsü’ nde profesördür.
1950'lerin ortalarında bilim adamları, proteinler,
2016 yılında Nobel Fizyoloji veya
karbonhidratlar ve lipitleri sindiren enzimler
Tıp ödülünü alan Yoshinori Ohsumi,
içeren bir organel olarak adlandırılan özelleşmiş
hücresel bileşenlerin degradasyonu ve
yeni bir hücresel kompartıman gözlemlediler.
geri dönüştürülmesi için temel bir süBu özelleşmiş kompartıman "lizozom" olarak
reç olan otofajinin altında yatan mekaadlandırıldı ve hücresel bileşenlerin degradasyonizmaları keşfetti ve aydınlattı.
nu için bir "Workstation" yani "çalışma merkezi"
Otofaji kelimesi, "kendi" anlamıolarak işlev gördüğü belirtildi. Belçikalı bilim
na gelen "auto" ve "yemek" anlamına
adamı Christian de Duve, 1974 yılında lizozom
gelen "phagein" isimli yunanca kelimekeşfi için Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü aldı.
lerden türetilmiştir ve "kendini yiyen"
1960'lı yıllardaki yeni gözlemler, lizozomlarda
anlamına gelmektedir. Bu kavram
büyük oranda hücresel içeriğin ve hatta bütün organellerin
1960'lı yıllarda araştırmacıların hücrenin kendi içeriğinin,
bile bazen bulunabileceğini gösterdi. Hücrenin bu nedenle,
membran içinde çevreleyerek (kese şeklini alarak) parçalayabüyük içeriği lizozoma ulaştırmak için bir stratejisi olduğu
bilen lizozom olarak adlandırılmış vezikül benzeri bir geri dögörüldü. Biyokimyasal ve mikroskobik analizler, hücresel karnüşüm kompartmanına taşındığı yapıyı ilk kez gördükleri zago'yu degredasyon için lizozoma taşıyan için yeni bir tür veziman ortaya çıkmıştır.
kül ortaya çıkardı (Şekil 1). Lizozomun keşfinin ardındaki bilim
1990'ların başındaki bir dizi iyi kurgulanmış deneyde, adamı Christian de Duve, bu işlemi tanımlamak için "otofaji"
Yoshinori
Ohsuterimini
buldu.
mi’nin otofaji için
Yeni veziküllere
gerekli genleri taotofagozom adı
nımlamak amacıyla
verildi.
fırın mayasını kulla1970 ve 1980’lernana kadar bu fenode araştırmacılar
men hakkında çok
proteinleri degraaz şey biliniyordu.
de etmek için
Yoshinori Ohsumi
kullanılan başka
mayada otofajinin
bir sistemi, yani
altında yatan meka"proteazom"u
nizmaları aydınlataydınlatmaya
maya devam etti ve
odaklandı.
Bu
benzer
komplike Şekil 1: Hücrelerimiz farklı özelleşmiş bölümlere sahiptir. Lizozomlar böyle bir üniteyi
araştırma
alanı
mekanizmaların
oluşturur ve hücresel içeriklerin sindirim enzimlerini içerir. Hücrenin içinde otofagozom adı içinde Aaron Cieckendi hücrelerimiz- verilen yeni bir vezikül türü gözlemlendi. Otofagozom oluştuğunda, hasar gören proteinler
hanover,
Avram
de de kullanıldığını ve organeller gibi hücresel içerikleri içine alır. Son olarak, içerikleri daha küçük bileşenlere
Hershko ve Irwin
gösterdi.
Ohsu- parçalayan lizozom ile birleşir. Bu işlem, hücrenin yenilenmesi için besin elementleri ve
Rose, "ubikuitin ami'nin keşifleri, hüc- yapı taşları sağlar.

OTOFAJİ MEKANİZMALARININ KEŞFİ
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racılı protein degredasyonu” keşfi için 2004 Nobel Kimya
Ödülü ile ödüllendirildi.
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Sonuçlar çarpıcıydı!

Saatler içerisinde, vakuoller degrede olmamış küçük
veziküllerle dolmuştu (Şekil 2). Vesiküller otofagosomlardı ve
Ohsumi deneyinde otofajinin maya hücrelerinde gerçekleştiğini kanıtladı. Ancak daha da önemlisi, bu sürece dâhil olan
anahtar genleri tanımlamak ve karakterize etmek için bir yönOtofaji süreci cevap olabilir miydi ve eğer öyleyse meka- tem buldu. Bu, büyük bir gelişmeydi ve Ohsumi, sonuçları
1992'de yayınladı.
nizmaları nelerdi?
Proteazom, proteinleri birer birer etkili bir şekilde parçalamaktadır. Ancak bu mekanizma, hücrenin daha büyük protein komplekslerinden ve yıpranmış organellerden nasıl kurtulduğunu açıklamamıştır.

Otofaji genleri keşfedildi

Çığır açan bir deney
Yoshinori Ohsumi çeşitli araştırma alanlarında çalışmıştı.
Ancak 1988'de kendi laboratuarına başladıktan sonra çalışmalarını, insan hücrelerindeki lizozoma tekabül eden bir organel olan vakuoldeki protein degredasyonu üzerine yoğunlaştırdı.

Ohsumi, açlık durumunda otofagozomların biriktiği, kendi geliştirdiği maya türlerinin avantajından yararlandı. Otofaji
için önemli genlerin inaktive edilmesi halinde bu birikim meydana gelmemeliydi. Ohsumi, maya hücrelerini, birçok gende
rasgele mutasyonlara neden olan bir kimyasala maruz bıraktı

Şekil 2: Mayada (sol panel) vakuol adı verilen büyük bir bölüm, memeli hücrelerindeki lizozoma karşılık gelir. Ohsumi, vakuoler parçalanma enziminden yoksun maya üretti. Bu maya hücreleri aç bırakıldığında otofagozomlar vakuolde hızla birikti (orta panel). Onun deneyi, mayada otofajinin var olduğunu gösterdi. Bir sonraki adım olarak, Ohsumi
binlerce maya mutantı araştırdı (sağ panel) ve otofaji için gerekli olan 15 geni tespit etti.
Maya hücrelerinin incelenmesi nispeten kolaydır ve dolayısıyla insan hücreleri için bir model olarak sıklıkla kullanılırlar. Kompleks hücresel yolaklarda önemli olan genlerin tanımlanması için özellikle kullanışlıdırlar. Ancak Ohsumi büyük bir
çıkmaz ile karşı karşıya kaldı: Maya hücreleri küçüktü ve içyapıları mikroskopta kolayca ayırt edilemiyordu ve bu nedenle
mayalarda otofajinin olup olmadığı konusunda kararsızdı.
Ohsumi, otofaji prosesi aktif iken eğer vakuole içindeki bozulma sürecini dağıtabilirse, otofagozomların vakuol içinde birikip mikroskop altında görünür hale gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Dolayısıyla, vakuolar degredasyon enzimlerinden
yoksun mutasyona uğramış maya kültürü yaptı ve aynı zamanda hücreleri aç bırakarak otofajiyi uyardı.

ve otofajiyi indükledi.

Stratejisi işe yaradı!
Ohsumi, mayada otofajinin keşfinden bir yıl sonra,
otofaji için gerekli olan ilk genleri tespit etmişti. Daha sonraki
zekice çalışmalar dizisinde, bu genlerin kodladığı proteinler
işlevsel olarak karakterize edildi. Sonuçlar, otofajinin proteinler kaskadı ve protein kompleksleri tarafından kontrol edildiğini gösterdi, bu komplekslerin her biri, otofagozom başlatma
ve oluşumunun farklı bir aşamasını düzenliyordu (Şekil 3).
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Otofaji - hücrelerimizde gerekli bir mekanizma
Mayalarda otofaji için mekanizma tanımlandıktan sonra
geriye kilit bir soru kalmıştı: Otofajiyi diğer organizmalarda
kontrol etmek için benzer bir mekanizma var mıydı? Çok geçmeden kendi hücrelerimizde de hemen hemen aynı mekanizmaların işlediği açığa çıktı.
Otofajinin insanlar üzerindeki önemini incelemek için
gereken araştırma araçları artık mevcut durumdadır. Ohsumi
ve ayak izlerini izleyen diğer araştırmacılar sayesinde otofaji-

Arş. Gör. Burcu ÇAYKARA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD, İstanbul
aşkın süredir bilinmektedir ancak fizyoloji ve tıptaki temel
önemi yalnızca Yoshinori Ohsumi'nin paradigmasından sonra,
1990'lı yıllarda araştırmanın yönünü değiştirmesiyle tanınmıştır. Yaptığı keşifler için 2016 Nobel Fizyoloji veya Tıp ödülüne layık görülmüştür.

Kaynaklar
Takeshige, K., Baba, M., Tsuboi, S., Noda, T. and Ohsu

Şekil 3: Ohsumi, anahtar otofaji genleri tarafından kodlanan proteinlerin fonksiyonunu inceledi. Stres sinyallerinin
otofajiyi nasıl başlattığını, proteinlerin ve protein komplekslerinin otofagozom oluşumunun farklı aşamalarını teşvik
mekanizmasını açıkladı.
nin, degredasyonu ve geri dönüştürülmesi gereken hücresel
bileşenlerin önemli fizyolojik işlevlerini kontrol ettiğini artık mi, Y. (1992). Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction. Jourbiliyoruz.
nal of Cell Biology 119, 301-311
Otofaji hızlı bir şekilde enerji için yakıt sağlayabilir ve
Tsukada, M. and Ohsumi, Y. (1993). Isolation and chahücresel bileşenlerin yenilenmesi için yapı taşları oluşturabilir
ve bu nedenle açlığa ve diğer stres türlerine hücresel cevap racterization of autophagy-defective mutants of Sacchaiçin gereklidir. Enfeksiyondan sonra, otofaji intraselüler bak- romyces cervisiae. FEBS Letters 333, 169-174

teri ve virüsleri ortadan kaldırabilir. Embriyo gelişimine ve
hücre farklılaşmasına katkıda bulunur. Hücreler, yaşlanmanın
olumsuz sonuçlarını önlemek amacıyla kritik olan bir kalite
kontrol mekanizması için hasarlı proteinleri ve organelleri
ortadan kaldırmak için de otofajiyi kullanmaktadır. Bozulmuş
otofaji, Parkinson hastalığı, tip 2 diyabet ve yaşlılarda görülen
diğer bozukluklarla ilişkilidir. Otofaji genlerindeki mutasyonlar genetik hastalığa neden olabilir. Otofajik mekanizmalardaki bozukluklar kanser ile de ilişkilidir.

Mizushima, N., Noda, T., Yoshimori, T., Tanaka, Y., Ishii,
T., George, M.D., Klionsky, D.J., Ohsumi, M. and Ohsumi, Y.
(1998). A protein conjugation system essential for autophagy. Nature 395, 395-398
Ichimura, Y., Kirisako T., Takao, T., Satomi, Y., Shimonishi, Y., Ishihara, N., Mizushima, N., Tanida, I., Kominami, E.,
Ohsumi, M., Noda, T. and Ohsumi, Y. (2000). A ubiquitin-like
system mediates protein lipidation. Nature, 408, 488-492

Bu yazıdaki bilgiler, “https://www.nobelprize.org/
Çeşitli hastalıklarda otofajiyi hedef alan ilaçlar geliştirnobel_prizes/medicine/laureates/2016/press.html” sayfasınmek için yoğun araştırmalar devam etmektedir. Otofaji 50 yılı
dan alınmıştır.
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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Genel Bakış
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
1990 yılında Prof. Dr. M. Hanifi Emre başkanlığında kurularak,
Fen-Edebiyat Fakültesi ile aynı binada faaliyetlerine başlamıştır. 1991 yılında temeli atılan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin,
1996 yılında tamamlanmasının ardından hastane ek binası
olarak Tıp Fakültesi tamamlanmış ve Fizyoloji Anabilim
Dalı Tıp Fakültesi’ne taşınmıştır.
Prof. Dr. M. Hanifi
EMRE, 1990-2012 yılları
arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. Anabilim Dalı Başkanlığı
görevini 2012 yılında devralan Prof. Dr. Sedat YILDIZ,
bu görevi 2017 Mart ayına
kadar devam ettirmiştir. Bu
tarihten itibaren Anabilim
Dalı Başkanlığı görevini
Prof. Dr. Süleyman SANDAL
yürütmektedir.

Akademik Personel:
Prof. Dr. Süleyman SANDAL (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Sedat YILDIZ
Prof. Dr. Halil DÜZOVA
Yrd. Doç. Dr. Suat TEKİN
Arş. Gör. Dr. Kevser TANBEK
Arş. Gör. Ümit YILMAZ

Fiziki Yapı
Fizyoloji Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
binasının ikinci katında bulunan öğretim üyeleri ve asistan
odaları yanı sıra aynı binada dört laboratuvar ve Turgut Özal
Tıp Merkezi (TOTM)’nde bulunan iki laboratuvara sahiptir.
TOTM hastane binasında bulunan laboratuvarlar genel amaçlı laboratuvarlar olup,
Tıp Fakültesi binasında
bulunan, Beyin Araştırmaları,
Moleküler
Araştırmalar ve Hücre
Kültürü,
Floresans
Spektrofotometri
ve
İmmünoassay Araştırma Laboratuvarında in
vivo ve in vitro araştırmalar yapılmaktadır.

Eğitim
Başta İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültelerinin 1.
ve 2. sınıfları olmak
üzere Diş Hekimliği,
Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Fakültesi’nin lisans fizyoloji
dersleri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü
programların dersleri Anabilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı
olarak anabilim dalımızda yüksek lisans ve doktora eğitimine
devam eden öğrencilerden 15 tanesi tez aşamasında olmak
üzere toplam 23 lisansüstü öğrenci eğitimini sürdürmektedir.
27 yıllık geçmişe sahip olan Anabilim Dalımızda çok sayıda
uzmanlık, doktora ve yüksek lisans öğrencisi eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuştur.
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etkisi olduğu belirlenen moleküllerin genotoksik (comet assay
ile) ve membran fluditesini (membran fludity) etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı mekanizmaya yönelik çalışmalar da
yapılmaktadır. Comet ve membran fludite analizleri fluoresans tabanlı yöntemler olup değerlendirmeler laboratuvarımızda bulunan fluoresans mikroskop ve fluoresans spektrofotometre ile yapılmaktadır. Hücre kültürü laboratuvarımızda
benzer çalışmalar hücre serileri yanında primer kültür hücreleri üzerinde de yapılmaktadır.

Floresan Spektrofotometri ve İmmünoassay Araştırma
Laboratuvarı: Bu laboratuvarımızda, hipotalamo-pituiteradrenal (HPA) eksenin aktivitesinin belirlenmesine yönelik
olarak kortizol ve kortikosteron hormonlarının ölçümü yapılmaktadır. Hem insanda tükürükte ve hem de deney hayvanlarında ölçümler yapılabilmektedir. Bu bağlamda kendi geliştirdiğimiz test kitleri kullanılarak, fizyolojik şartlar altında HPA
eksen aktivitesinin değişimi incelenmektedir.
Anabilim Dalımızda birçok TÜBİTAK ve BAP destekli

Bilimsel Araştırma ve Altyapısı

araştırma projesi tamamlanmış olup, hali hazırda iki adet

Beyin Araştırmaları Laboratuvarı (BAL): Beyin Araştır- TÜBİTAK 1001, bir adet TÜBİTAK 3001, üç adet TÜBİTAK 1002
maları Laboratuvarımızda stereotaksik cerrahi ile beyin içi projesi ile altı adet BAP projesi yürütülmektedir.
uygulamalar yapılarak, merkezi ve periferal fizyolojik mekanizmaların (özellikle beslenme ve üreme davranışı ile enerjimetabolizma aksı) aydınlatılmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla
önceki yıllarda beyin içine tek tek enjeksiyonlar yapılarak
planlanan çalışmalar ağırlıkta iken, son beş yıldır ozmotik
mini pompaların kullanıldığı, sürekli ve daha uzun süreli infüzyon yapılarak fizyolojik mekanizmaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar ağırlık kazanmıştır.
Yine bu laboratuvarımızda, beyin dokusundan alınan
kesitler immünfluoresans görüntüleme için boyanmakta ve
değerlendirilmektedir.
Ayrıca BAL’da oksidan/antioksidan parametreler (MDA,
SOD, CAT, GSH ve GSH-Px) spektrofotometrik yöntemle belirlenmekte olup, total oksidan (TOS) ve antioksidan (TAS) kapasiteler de ELISA yöntemi ile belirlenmektedir.
Moleküler Araştırmalar ve Hücre Kültürü Laboratuvarı:
Bu laboratuvarımızda, çok sayıda kanser hücre serileri (cell
lines) bulunmakta ve bu hücre serileri üzerinde özellikle yeni
sentezlenen ve anti-kanserojenik poatnsiyele sahip olması
muhtemel olan aday moleküllerin sitotoksik kapasiteleri
(MTT assay ile) belirlenmeye çalışılmaktadır. Antikanserojenik
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(miRNA)’ların Kolorektal Kanserdeki Rolünün Araştırılması
Proje No: 215S540
Proje Süresi: 12 ay
Proje Bütçesi: 30.000 TL
Yürütücü: Arş. Gör. Ümit YILMAZ
Proje Adı: Streptozosinle Diyabet Oluşturulan Prepubertal Sıçanlarda Noopept’in Kognitif Fonksiyonlar ve Puberte
Süreci Üzerine Etkileri

Proje No: 215S629
Proje Süresi: 12 ay
Proje Bütçesi: 30.000 TL
Hücre Kültürü Laboratuvar (comet assay görüntüleme)

Yürütücü: Prof. Dr. Halil DÜZOVA

Devam Eden TÜBİTAK Projeleri:
Proje Adı: Obezitenin Kontrolünde İrisin Yeni Bir Aktör
Olabilir mi?
Proje No: 214S205
Proje Süresi: 30 ay
Proje Bütçesi: 312.650 TL
Yürütücü: Prof. Dr. Süleyman SANDAL
Proje Adı: İntraserebroventriküler MOTS-c İnfüzyonunun Beslenme Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Proje No: 116S744
Proje Süresi: 30 ay

2016-2017 yıllarında koordinatörlükleri anabilim dalımız
öğretim üyeleri tarafından yapılan, TÜBİTAK-2229 ve TÜBİTAK-2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı
kapsamında “Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Öğretim Üyeleri için
Bilimsel Proje Yazma ve Hazırlama Eğitimleri” İnönü Üniversi-

tesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Türk
Fizyolojik Bilimler Derneği tarafından düzenlenen 41. Ulusal
Fizyoloji Kongresinde anabilim dalımız öğretim üyelerinin
çalışması en iyi sözlü sunum birincilik ödülüne layık görülmüştür. 2016 yılında Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen 42.

Proje Bütçesi: 224.000 TL

Ulusal Fizyoloji Kongresinde ise öğretim üyelerimizin çalışma-

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Suat TEKİN

sı en iyi poster sunum üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Proje Adı: İntraserebroventriküler İrisin İnfüzyonunun
Hipotalamus-Hipofiz-Tiroid Aksı ve Enerji Kullanımı Üzerindeki Etkileri
Proje No: 214S640
Proje Süresi: 18 ay
Proje Bütçesi: 59.250 TL
Yürütücü: Prof. Dr. Süleyman SANDAL
Proje Adı: Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Alzheimer Patogenezi Üzerine FEZ1 Gen İfadesi ve Pinealektominin Rolünün Araştırılması
Proje No: 214S410
Proje Süresi: 12 ay
Proje Bütçesi: 29.900 TL
Yürütücü: Prof. Dr. Süleyman SANDAL
Proje Adı: Otofaji Yolağı İle İlişkili Mikro RNA

Hücre Kültürü Laboratuvar (Sitotoksisite tayini MTT assay)
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