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         ÖNSÖZ 
 
28. Ulusal Fizyoloji Kongresi’nin değerli katılımcıları, 
 

28. Ulusal Fizyoloji Kongresine ev sahipliği yapmanın gururu, kıvancı ve 
sorumluluğu ile hepinize hoşgeldiniz diyoruz. Şimdiye kadar çok güzel 
kongreler düzenlemiş olan arkadaşlarımızın geleneğini sürdürebilmek, 
sizlere ve derneğimize layık bir kongre düzenleyebilmek için grubumuzla 
elimizden gelen tüm iyi niyetli çabayı göstermemize rağmen mutlaka 
eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur ve olacaktır. Bu nedenle öncelikle sizlerin 
hoşgörünüze sığınmak istiyoruz. 

28. Ulusal Kongremizde, sizlerin desteği ile bazı yeni uygulamalar 
başlatmayı denedik. Bilim kurulunun belirlenmesi, tüm üyelerimize açık bir 
yöntemle ve bazı objektif kriterlere uyma koşulu ile sizlerin önerilerinizle 
gerçekleşti. Benzer şekilde tüm bilimsel sunumlar da sizlerden gelen 
öneriler doğrultusunda şekillendi. Bilimsel programın oluşturulmasında 
bizim görevimiz temelde bilim kurulu ile tüm katılımcılarımız arasında bir 
köprü oluşturmaktan ibaret idi. Bilim kurulunun tüm üyeleri çok büyük bir 
titizlik ve özenle tüm özetleri okuyup değerlendirdiler. Bu nedenle bilim 
kurulumuzun değerli üyelerine teşekkür ederiz. 

Kongremize ülkemizin tüm yörelerinden ve üniversitelerimizin hemen 
hepsinden katılan meslekdaşlarımızın olması ve bu katılımcıların hepsinin 
çok değerli bilimsel çalışmalarını sunuyor olmaları bizim için en büyük ödül 
oldu. Ülkemizde çağdaş bilimsel düzeyin yakalanması için mevcut insan 
gücümüze güvenebileceğimize olan inancımız kuvvetlendi. 

Kongre hazırlıklarına başladığımız günlerde söz verdiğimiz gibi, kayıt 
ücretlerini olabildiğince düşük tutmaya çalıştık. Kendimizce “sıkı” pazarlıklar 
yaparak İzmir’i sadece bilimsel yönüyle değil, sosyal etkinlikleri ile de 
olumlu anımsamanızı sağlamak istedik. Bu konuda başarılı olup 
olmadığımızı 3-4 gün sonra anlayacağız... Ancak, mekan ne olursa olsun, 
tüm üyelerimiz arasında var olan sıcak ve dostça ilişkilerin hepimizin 
gönlünü ısıtacağına inancımız tam. 

Kongremizin onursal başkanı, rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ülkü Bayındır’ın 
şahsında bizlere her türlü olanağı sağlayan Ege Üniversitesine, 
Derneğimizin başkanı Sayın Prof. Dr. Tuncay Özgünen’in şahsında bizleri 
her aşamada destekleyen ve yol gösteren derneğimize, ve bu kongrenin 
gerçekleşmesinde en önemli rolü üstlenmiş olan siz değerli katılımcılarımıza 
teşekkür ederiz. 

Egenin incisi güzel İzmir’imizde sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. 
Hepinize tekrar teşekkür eder, başarılı, doyurucu ve güzel bir kongre süreci 
yaşamanızı candan dileriz. 

Selam, saygı ve sevgilerimizle, 

 
Kongre Düzenleme Kurulu adına 
Kongre başkanı 

 

Şakire Pöğün 
 
 



ÖZET PROGRAM 
 
 

24 Eylül 2002, Salı 
08:30-10:00  Kayıt ve hoşgeldiniz  ikramı  
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları  
10:45-11:45 Açılış Konferansı: Hemapoetik Büyüme Faktörleri Sevgen Aydar 
11:45-13:30 YEMEK ARASI ve poster izleme  
13:30-14:15 Konferans 1: EEG ve Olaya İlişkin Potansiyel (OİP) 

Kaynaklarının Üç Boyutta Yerelleştirilmesi 
Tamer Demiralp 

14:15-15:30 Sözlü bildiriler 1 - 6   
15:30-16:00 Kahve Arası  
16:00-16:45 Konferans 2: Yeni hastalık genleri Aslı Tolun 
16:45-18:50 Poster tartışması (P1 – P42; Salonda)  
19:00-21:00 Hoşgeldiniz Kokteyli  

 
25 Eylül 2002, Çarşamba 

09:00-10:30 Sempozyum: Elektrodermal Aktivite (EDA) Moderatör.: 
Çiğdem Özesmi 

10:30-11:00 Kahve Arası  
11:00-12:00 Serbest Bildiriler 7 – 11  
12:00-13:00 YEMEK ARASI ve poster izleme  
13:00-14:00 Poster  tartışması (P43 – P61; Salonda)  

14:00 İZMİR GEZİSİ  
 
26 Eylül 2002, Perşembe 

09:00-09:45 Konferans 3: Kadın ve erkek beyninin fizyolojik 
özellikleri ve bu özelliklerin kan-beyin bariyeri 
permeabilitesine etkileri 

Baria Öztaş 

09:45-10:45 Sözlü Bildiriler 12 – 16  
10:45-11:00 Kahve Arası  
11:00-12:30 Panel: Tıp Fakültesinde Fizyoloji eğitimi; dün, bugün 

ve yarın 
Moderatör: 
Berrak Yeğen 

12:30-14:00 YEMEK ARASI ve poster izleme  
14:00-14:30 Konferans 4: Fick prensibi üzerine eleştiriler Mustafa Özbek 
14:30-15:20 Sözlü bildiriler 17 – 20  
15:20-15:45 Kahve Arası  
15:45-16:15 Konferans 5: Yağ hücresinin fonksiyonları Ahmet Ergün 
16:15-18:15 Poster tartışması (P62 – P97; Salonda)  

20:00 GALA YEMEĞİ  
 
27 Eylül 2002, Cuma 

08:30-09:15 Konferans 6: Melatonin ve leptin Haluk Keleştimur 
09:15-10:30 Sözlü Bildiriler 21-26  
10:30-11:30 Kahve Arası ve poster izleme  
11:30-12:45 Poster tartışması (P98 – P120; Salonda)  
12:45-14:00 YEMEK ARASI  
14:00-15:00 Sözlü bildiriler 27 –31  
15:00-15:30 Kahve arası  
15:30-17:30 Açık Oturum: Fizyolojide doktora-uzmanlık ikilemi Moderatör: 

Şakire Pöğün 
17:30-18:15 Genel değerlendirme, ödül merasimi, dilekler ve 

kapanış 
Şakire Pöğün 

 
 



KONGRE ONURSAL BAŞKANI 
Prof. Dr. Ülkü Bayındır 
Ege Üniversitesi Rektörü 
 
 
DÜZENLEME KURULU 
Kongre Başkanı : Prof. Dr. Şakire Pöğün 
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PROGRAM 
 
 

24 Eylül Salı 
Açılış 
08:30-10:00  Kayıt ve hoşgeldiniz ikramı  
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları: 

 Kongre Başkanı 
 TFBD Başkanı 
 Kongre Onursal Başkanı ve 
  Ege Üniversitesi Rektörü 

 
Şakire Pöğün 
Tuncay Özgünen 
 
Ülkü Bayındır 

10:30-10:45 Uğur Tarık Turaçlar anısına… Sena Erdal 
Açılış Oturumu 
Oturum başkanları: Ayla Sönmezdağ, Necati Akgün 
10:45-11:45 Açılış Konferansı: Hemapoetik Büyüme Faktörleri  Sevgen Aydar 
11:45-13:30 YEMEK ARASI ve poster izleme  

I. Oturum 
Oturum başkanları: Nuran İ. Hariri, Abdullah Aslan 
13:30-14:15 Konferans 1: EEG ve Olaya İlişkin Potansiyel (OİP) 

Kaynaklarının Üç Boyutta Yerelleştirilmesi  
Tamer Demiralp 

14:15-15:30 Sözlü bildiriler 1 - 6   
 S1 Renk Körlüğünün Saptanmasında Bilgisayara 

Uyarlanmış Yeni Bir Yöntem 
Nezih Durmazlar 

 S2 EEG Kayıt Yöntemleri ve Nöroşirürjide Yeni Uygulama 
Alanları 

Sacit Karamürsel 

 S3 Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktivitenin Tayf 
Çözümlemesi İle İncelenmesi 

Sinan Canan  

 S4 EEG’deki Alfa Ritminin Görsel Algılama Performansına 
Etkileri 

Tolgay Ergenoğlu 

 S5 Serotonin Transporter (5-HTT) ve 5-HT2A Reseptör 
Gen Polimorfizmlerinin EEG ve Olaya İlişkin Beyin 
Potansiyellerine Etkileri 

Mehmet Ergen 

 S6 Diyabette Kaydedilen Görsel Uyarılma 
Potansiyellerine Egzersizin Etkisi ve Mekanizmasının 
Araştırılması 

Y. Gül Özkaya  

15:30-16:00 Kahve Arası  
II. Oturum 
Oturum başkanları: Nimet Gündoğan, Hakkı Gökbel 
16:00-16:45 Konferans 2: Yeni hastalık genleri Aslı Tolun 
16:45-18:50 Poster tartışması (P1 – P42; Salonda)  

 P001 Akut Soğuk Stres Testinin Olaya-İlişkin-Beyin 
Potansiyellerine Etkisi 

Numan Ermutlu 

 P002 Oddball Paradigmasinda Seyrek Uyaran Sayısının ve 
Dikkatin Otomatik Değişim Tespitine Etkisi 

Numan Ermutlu 

 P003 Oddball Paradigmasinda Uyaran Süresi ve Ödevin 
Niteliği P300 Topografisini Değiştirmektedir 

Elif Kırmızı 

 P004 Monoamin Oksidaz A (MAO A) Geni Promoter Bölge 
Polimorfizmi İle P3 Olaya İlişkin Beyin Potansiyeli 
Arasindaki İlişkiler 

H. Yasemin Keskin 

 P005 Tek Taraflı vestibüler Hasar Sonrası Görülen İyileşme 
Sürecinde vestibüler Nöronların Elektrofizyolojik 
Özelliklerinde Görülen Adaptif Değişiklikler 

Aydın Him 

 P006 Penisilin Modeli Deneysel Epilepside Agmatin’in Beyin 
Dalgalarinin Güç Tayfı Üzerine Etkileri 

Sinan Canan 

 P007 Penisilin Modeli Epilepside Beyin Dalgalarının Güç 
Tayfı Üzerine Snp ve 7-Nitroindazol Uygulanmasının 
Etkileri 

Sinan Canan 

 P008 Deneysel Sinir Hasarında Pentoksifilin’in Etkileri  Şükrücan H. Baytan 
 P009 Deprenil ve Östrojenin Yaşlı Sıçan Beyinlerinde 

Oksidan Stres ve Spasyal Bellek Üzerine Etkileri 
Müge Kiray 

 P010 Sağlıklı Kişilerde ve Şizofrenlerde Sigaranın Sürekli 
Dikkate Etkisi 

Nazan Dolu 



24 Eylül Salı (Devam) 
 
 P011 BALB/C ve C57BL/6J Farelerde Donma ve Sakınma 

Tipi Korku İle İlişkili Anlık Çevresel Belleklerdeki 
Farklılıkların İrdelenmesi 

Kerem Özgünen 

 P012 Yüksek Doğruluklu, Düşük Maliyetli Sabit Akim 
Kaynağı ve Bir Örnek Olarak Pasif Sakınma Modeli 

Mustafa Güven 

 P013 Çocuklarda Uzaysal İhmal Bataryası ve Test-Yeniden 
Test Güvenilirliği 

Erhan Nalçacı 

 P014 Nitrik Oksit Sentaz İnhibitörü L-Name Maternal 
Agresyonu Azalmaktadır 

Mehmet Yıldırım 

 P015 Deneysel Stresin Dişi ve Erkek Farelerde 
Pentilentetrazol İle Oluşturulan Konvülsiyonlar 
Üzerine Etkileri 

Salim Yalçın İnan 

 P016 Anksiyete Modeli Oluşturulan Deney Hayvanlarında 
Cinsiyetin ve Yaşın Sakınma ve Kaçma Cevaplarına 
Etkisi 

Ayşegül Küçük 

 P017 Büyüme Hormonu Yetmezliği Olan Yetişkinlerde 
Öğrenme Yeteneği ve Kısa Süreli Belleğin 
Değerlendirilmesi 

Asuman Gölgeli 

 P018 Beyin İskemisi Oluşturulan Sıçanlarda Diazepamın 
Sakınma ve Kaçma Cevaplarına Etkisi 

Asuman Gölgeli 

 P019 Yaşlılarda Kalistenik Egzersizlerin Fiziksel Uygunluk 
ve Bilişsel Fonksiyonlara Etkileri 

Bilge Kara 

 P020 Yaşlılarda Düşmeye Neden Olan Risk Faktörlerinin 
Belirlenmesi 

Özgür Bozan 

 P021 Epileptik Nöbetlerde Beyinde NOS Aktivitesi; 
Cinsiyete Bağlı Değişiklikler 

Kadriye Akgün Dar 

 P022 Sıçanlarda, Allosentrik ve Egosentrik Koşullarda 
Gerçekleştirilen Mekansal Öğrenimde Bireysel 
Varyasyonun Değerlendirilmesi 

Umut Gümüşbaş 

 P023 Kronik Stres ve Nikotinin Glukoz ve Nitrik Oksid 
Metabolitleri Üzerine Etkilerinde Cinsiyet Farklılıkları 

Emre Yıldırım 

 P024 Aktif Sakınma Öğrenmesinde Cinsiyet Farklılıkları ve 
Gonadektominin Performans Üzerine Etkileri 

Fatih Aslan 

 P025 Nikotin ve Nöronal Nitrik Oksit Sentaz 
İnhibisyonunun Islak Köpek Silkinmeleri ve Nöbet 
Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması 

Taner Dağcı 

 P026 Agmatin’in Islak Köpek Silkinmeleri ve Nöbet 
Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması 

Taner Dağcı 

 P027 İnsanlarda Kısa Süreli Görsel Bellek , IQ ve Lateralite 
Arasındaki İlişki 

Yalçın Yetkin  

 P028 Sağlıklı Genç Deneklerde El Tercihi İle Sağ ve Sol 
Göz İçi Basınçları Arasındaki İlişkiler  

Şenol Dane 

 P029 El Tercihi ve Horizontal Planda İki Gözün Odaklama 
Mesafesi Arasındaki İlişkiler 

Şenol Dane 

 P030 Erkek ve Dişi Sıçanlarda Pençe Tercihi Dağılımı: 
(Modifiye Edilen Yeni “Besine Uzanma Testi” 
Yöntemi) 

Necip Kutlu  

 P031 Sağlak ve Solak Erkek Sıçanların Kan Beyin 
Bariyerinin Asimetrik Yıkılışının Yeni Yöntemle 
Saptanması 

Necip Kutlu 

 P032 Sıcak Su İle Oluşturulan Refleks Epilepsi Modelinde 
Kan-Beyin Bariyeri Değişiklikleri 

Gül İlbay 

 P033 Dişi ve Erkek Deney Hayvanlarında Alkol 
İntoksikasyonunun Kan-Beyin Bariyeri 
Permeabilitesine Etkisi 

Baria Öztaş  

 P034 Hipoglisemik Erkek ve Dişi Sıçan Yavrularına 
Uygulanan Nöbetlerin Kan-Beyin Bariyeri 
Permeabilitesine Etkilerinin Karşılaştırılması 

Baria Öztaş  

 P035 Deneysel Kronik Hipertansiyonun Epileptik Nöbetler 
Sırasında Kan-Beyin Bariyer Geçirgenliğine Etkisi 

Rivaze Kalaycı 

 P036 Losartanin, L-NAME Uygulanmasıyla Oluşturulan 
Uzun Süreli Hipertansiyon Sırasında Anjiyotensin-
II’nin Yol Açtığı Kan-Beyin Bariyer Yıkımını Azaltıcı 
Etkisi 

Mehmet Kaya 



24 Eylül Salı (Devam) 
 
 P037 Tiroliberinin (TRH) Etki Mekanizmasina GABA-Erjik 

Sistemin Katkisi 
Yalçın Yetkin 

 P038 Sıçan Frenik Sinir-Hemidiyafram Preparatina γ-
Aminobütirik Asid Uygulamasının İzometrik Kas 
Kasılmaları Üzerindeki Etkisi 

Bilge Özerman 

 P039 Sıçan Beyninde İntraserebroventriküler Homosistein 
İnfüzyonuyla İndüklenmiş Lipit Peroksidasyonuna 
Melatoninin Etkisi 

Selim Kutlu 

 P040 L-NAME’nin Omurilik Reflekslerine Olan Etkisi Şerif Demir 
 P041 Kedide Omurilik Refleksleri Üzerine Nitrik Oksitin 

Etkisi 
Seyit Ankaralı 

 P042 L-Arjinin’in Omurilik Reflekslerine Olan Etkisi Niyazi Taşçı 
19:00-21:00 Hoşgeldiniz Kokteyli  

 



25 Eylül, Çarşamba 
III. Oturum 
Oturum başkanları:Lamia Pınar, Y. Ziya Ziylan  
09:00-10:30 Sempozyum. Elektrodermal Aktivite (EDA) Moderatör.: 

Çiğdem Özesmi 
Konuşmacılar: 
Çiğdem Özesmi 
Cem Süer 
Nazan Dolu 

10:30-11:00 Kahve Arası  
IV. Oturum 
Oturum başkanları: Aydan Babül, Şenol Dane 
11:00-12:00 Serbest Bildiriler 7 – 11  

 S7 Kim Yazar Olmalıdır? Berrak Yeğen 
 S8 Egzersiz Proteinürisi Oluşumunda Nitrik Oksidin Rolü Filiz Gündüz  
 S9 Dayanıklılık Antrenmanının Akut Yorucu Egzersizin 

Sıçan Eritrositlerinde Oluşturduğu Oksidatif Stres 
Üzerine Yararlı Etkileri  

Nuray Öztaşan 

 S10 Kritik Güç İle Maksimal Aerobik Güç ve Anaerobik 
Eşik Arasındaki İlişkiler 

Nilsel Okudan 

 S11 Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Sıçanlarda Çinko 
Eksikliği ve Uygulamasının Plazma Leptin Düzeylerine 
Etkisi 

A. Kasım Baltacı 

12:00-13:00 YEMEK ARASI ve poster izleme   
13:00-14:00 Poster tartışması (P43 – P61; Salonda)  

 P043 İç Anadolu Bölgesinde Yaşayan Sağlıklı Kişilerde 
Solunum Fonksiyon Testi Tahmin Formüllerinin 
Oluşturulması 

Nilsel Okudan 

 P044 Behçet Hastalarında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı 
Tomografi Sonuçları İle Solunum Fonksiyon Testleri 
Arasındaki İlişki 

Nilsel Okudan 

 P045 Kekemeliğin Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi Serdar Gergerlioğlu 
 P046 Romatoid Artritli Kadın Hastaların Akciğerlerinin 

Değerlendirilmesinde Yüksek Rezolüsyonlu 
Bilgisayarlı Tomografi ve Solunum Fonksiyon 
Testlerinin Önemi  

Gökhan Kalaycı  

 P047 Laparoskopi Yapılan Kadın Hastalarda Solunum 
Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi 

Gökhan Kalaycı  

 P048 Astımlı Çocuklarda Fiziksel Egzersizin Aerobik 
Kapasite ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine 
Etkisi 

Nilay Ergen 

 P049 Egzoz Tamir Atölyelerinde Çalışan İşçilerin Kan 
Kurşun Düzeyleri İle Solunum Parametreleri 
Arasındaki İlişki 

Beyhan Cengiz 

 P050 Kardiyak Sendrom X’li Hastalarda Solunum 
Fonksiyon Testleri ve TC99M DTPA Akciğer 
Klirensinin Değerlendirilmesi 

Arzu Vardar 

 P051 12-14 Yaş Grubu Kız ve Erkek Öğrencilerde 
Kardiorespiratuvar Fonksiyonların Değerlendirilmesi 

Feridun Duman 

 P052 Aralıklı Nokturnal Hipoksiye Uyum: 2,3 
Difosfogliserat (DPG) Düzeyleri 

Levent Öztürk 

 P053 Astımlı Hastalarda Aerobik Egzersizlerin ve Solunum 
Rehabilitasyonunun Solunum Fonksiyon Testi 
Parametreleri ve Oksijen Tüketimi Üzerine Etkileri 

Mehmet Ünal  

 P054 3-Metilkolantren’in Sıçan Diyafragma Kasılma 
Parametrelerine Etkisi 

Uğur T. Turaçlar 

 P055 Kortikosteroid ve Anabolik Steroidlerin Sıçan 
Diyafragma Kasına Olan Kasılma Etkileri 

Ercan Özdemir 

 P056 Yenidoğan Sıçanlara Üç Ay Süreyle Oral Kreatin 
Monohidrat Uygulamasının Diyafragma Kasılma 
Parametrelerine Etkisi 

Uğur T. Turaçlar 

 P057 Bütillenmiş Hidroksitoluen’in Sıçan Diyafragma 
Kasılma Parametrelerine Etkisi 

Uğur T. Turaçlar 



25 Eylül Çarşamba (Devam) 
 
 P058 Kadın Sporcularda Menstrual Siklusun Değişik 

Fazlarında Egzersiz Sonrası Vücut Kompozisyonunun 
ve Bazal Metabolizmanın Değerlendirilmesi 

Aynur Otağ  

 P059 Amatör Futbolcuların Kan ve Biyokimyasal 
Parametreleri Üzerinde Vitamin C, E ve Egzersizin 
Bazı Etkileri 

A. Ziya Karakılçık  

 P060 Aerobik ve Anaerobik Egzersizler İçin Hayvan 
Modelleri 

Muammer B. 
Kayatekin 

 P061 Pozitif ve Negatif Eğimde Maksimal Bisiklet 
Egzersizinde Zamanın Metabolik Eder Üzerine Etkisi 

Fadıl Özyener 

14:00 İZMİR GEZİSİ  
 



26 Eylül, Perşembe 
V. Oturum 
Oturum başkanları: Bilge Gönül, Cem Süer 
09:00-09:45 Konferans 3: Kadın ve erkek beyninin fizyolojik 

özellikleri ve bu özelliklerin kan-beyin bariyeri 
permeabilitesine etkileri 

Baria Öztaş 

09:45-10:45 Sözlü Bildiriler 12 – 16  
 S12 Terim Önerileri Osman Açıkgöz 
 S13 Anneden Ayrılma Stresinin Spasyal Belleğe ve 

Sonradan Karşılaşılan Akut Stresin Genç Sıçan Beyin 
Dokularında Antioksidan Enzim Aktiviteleri İle Lipid 
Peroksidasyonuna Etkileri 

Nazan Uysal  

 S14 Yaş ve Cinsiyetin Depresyon Modeli Oluşturulan 
Farelerde Davranış Parametrelerine Etkisi 

Asuman Gölgeli 

 S15 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Sağ 
Hemisferin Rolü 

Emel Güneş 

 S16 Gelişmekte Olan ve Erişkin Sıçan Retinası Ganglion 
Hücre Tabakasında Recoverin İle İşaretli Hücrelerin 
Varlığı 

Emine Günhan 

10:45-11:00 Kahve Arası  
VI. Oturum 
Oturum başkanları: Serap Kuruca, Erhan Nalçacı 
11:00-12:30 Panel: Tıp Fakültesinde Fizyoloji eğitimi; dün, bugün 

ve yarın 
Moderatör: 
Berrak Yeğen 
Konuşmacılar:  
Berrak Yeğen 
İlgi Şemin 
Nazan Dolu 
Nevzat Kahveci 
Tartışmacı: 
Gönül Ö. Peker 

12:30-14:00 YEMEK ARASI ve poster izleme  
VII. Oturum 
Oturum başkanları: Gülsen Öner , Sacit Karamürsel 
14:00-14:30 Konferans 4: Fick prensibi üzerine eleştiriler Mustafa Özbek 
14:30-15:20 Sözlü bildiriler 17 – 20  

 S17 Nefrektomi Uygulanmış Sıçanlardaki Streptozotosin 
Diyabetinde Vazopresinin V1 Presör Etkinliği 

Besim Özyakan 

 S18 Erdosteinin Sıçanlarda Doksorubisin Kardiyo-
Toksisitesine Karşı Etkileri 

Ersin Fadıllıoğlu  

 S19 Sağlıklı Erkeklerde Melatoninin Solunum Fonksiyon 
Testleri Üzerine Akut Etkisi 

Arzu vardar  

 S20 Sıçanlarda Hippohae Rhamnoides L. ve 
Dekspanthenol’ün Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin 
XE-133 Cilt Kan Akımı Sintigrafisi İle 
Değerlendirilmesi 

Bedri Seven  

15:20-15:45 Kahve Arası  
VIII. Oturum 
Oturum başkanları: Ayşe Doğan ,Neyhan Ergene 
15:45-16:15 Konferans 5: Yağ hücresinin fonksiyonları Ahmet Ergün 
16:15-18:15 Poster tartışması (P62 – P97; Salonda)  
 P062 Sıçanlarda Uyanık Halde Koroner Ligasyonu Takiben 

Meydana Gelen Aritmiler Üzerine Glibenklamid (ATP-
Bağımlı Potasyum Kanal Blokeri) ve Yohimbin’in 
(Alfa-2 Adrenerjik Bloker)Birlikte Etkisi 

Ömer Bozdoğan 

 P063 Normal Sıçanlarda Rhuepo’nun Kardio Renal 
Parametrelere Akut İnvivo Etkisi 

Nuray Yazıhan  

 P064 Sıçanlarda Doksorubisinin Kardiyak Toksisitesine 
Karşı Kafeik Asit Fenetil Esterin Antioksidan Sistemler 
Üzerinden Etkisi 

Hasan Erdoğan  

 P065 Aortopulmoner Septumun Ayrılmasından Sonra 
Görülen Hemodinamik Değişiklikler 

Ersin Fadıllıoğlu 

 P066 Endotoksemide Oluşan Hipotansiyonda 
Aminoguanidinin Rolü 

Uğur Aksu 
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 P067 Tibialis Anterior Kasının Kapiller Kan Damarları ve 

Lifleri Üzerine İskeminin Etkisi 
Durmuş Deveci 

 P068 Farklı Zaman Süreçlerinde Oluşturulan Aşırı Yükleme 
ve İskeminin Erkek ve Dişi Sıçanlarda Kas 
Hipertrofisi Üzerine Etkileri 

Durmuş Deveci 

 P069 Kadmium’un Neden Olduğu Endotel Fonksiyon 
Bozukluğuna Asetilkolin Reseptörlerinin Katılımı 

İbrahim Bilgen 

 P070 Elektromanyetik Alana Maruz Kalmış Sıçanlarda 
Çinko Uygulaması Testis ve Böbrek Dokusunda Hücre 
Hasarını Önler 

A. Kasım Baltacı 

 P071 Kadmiyumun Uzun Süreli Uygulamasının Sıçan 
Böbrek ve Karaciğer Dokusundaki Etkilerinin 
Histolojik Olarak Araştırılması 

Hamza P. Tıraş  

 P072 Sıçanlarda Karbon Tetraklorür İle Oluşturulan 
Karaciğer Hasarı Üzerine Nigella Sativa Yağının Etkisi 

A. Ziya Karakılçık  

 P073 Sıçanlarda Karbon Tetraklorür İle Oluşturulan 
Karaciğer Sirozu Üzerine Selenyumun Etkisi 

A. Ziya Karakılçık  

 P074 Sıçanlarda Deneysel Karaciğer Yetmezliğine Karşı 
Diyete Eklenen β-Karoten ve C Vitamininin Koruyucu 
Rolü 

A. Ziya Karakılçık  

 P075 Sıçanda İskemi/Reperfüzyona Bağlı Mesane Kasilma 
Değişiklikleri ve Oksidan Hasar Üzerine Melatoninin 
Etkisi 

İnci Alican  

 P076 Titanyum İmplante Edilmiş Ağız Mukoza Yara 
İyileşmesi Üzerine L-NAME Uygulamasının Etkisi 

Mahmut Selvi 

 P077 Sıçanlarda Nikotin ve Uykusuzluğun Yara İyileşmesi 
Üzerine Etkisinin TC-99M IGG Sintigrafisi İle 
Değerlendirilmesi 

Bedri Seven 

 P078 Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Sigara 
Kullanımının Serum Sialik Asit Düzeyine Etkisi 

Mehmet Boşnak 

 P079 Diabetik Retinopatide Serum Nitrik Oksit Düzeyindeki 
Değişiklikler 

Mehmet Boşnak 

 P080 Deneysel Diyabette Bazı Hematolojik Değerler ve 
Pankreas Histopatolojisi Üzerinde Selenyum ve E 
Vitamini Etkisinin Araştirilmasi 

M. Yaşar Dörtbudak  

 P081 Streptozotosin İle Diabet Oluşturulmuş Sıçanlarda 
Hipergliseminin Elektrodermal Aktiviteye Etkisi 

Nurdan Bulut 

 P082 Sıçan Trakeası Düz Kası Kolinerjik ve Adrenerjik 
Yanıtları Üzerine Estrus Siklusu Fazlarının Etkileri 

Yasemin Aydın 

 P083 Hipertiroidizm Oluşturulan Sıçanlarda İntraperitoneal 
Melatonin Uygulamasının Tiroid Hormonları ve 
Testosteron Salınmasına Etkisi 

A. Kasım Baltacı  

 P084 Deneysel Hipotiroidizmde Taurin’in Plazma, Eritrosit 
ve Doku Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi 

Sibel Taş  

 P085 Sıçanda Deneysel Hipotiroidizmde Intraperitoneal 
Uygulanan E Vitamininin Etkisi 

Sibel Taş 

 P086 Melatonin İmplantasyonunun Yetişkin Erkek Meriones 
Unguiculatus’larda Üreme Aktivitesi Üzerine Etkisi 

Alper Karakaş  

 P087 Koyunlarda Steroidojenik ve Non-Steroidojenik 
Luteal Hücrelerin Büyüklük Dağılımlarında Gebelik 
Süresince Meydana Gelen Değişiklikler 

Şevket Arıkan 

 P088 Gebelikte Rhuepo Kullanımının Fetus Gelişimine 
Etkisi 

Nuray Yazıhan  

 P089 Gebe Sıçanlarda Rhuepo’nun Böbrek 
Fizyopatolojisine Etkisi 

Nuray Yazıhan  

 P090 Magnezyumun Divalan Katyonlarla Karşılıklı 
Etkileşiminin Xenopus Laevis Embriyo Gelişimi 
Üzerine Etkisi 

Seçil Binokay  

 P091 Xenopus Laevis Türü Kurbağada İnvitro Fertilizasyon 
İle Döllenmenin Gerçekleştirilmesi 

Seçil Binokay 

 P092 Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Yetmezliğinde 
(MABY) Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’in Etkileri 

Nurettin Aydoğdu  
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 P093 Sıçanlarda Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarında N-

Asetilsistein (NAC)’in Etkisi 
Nurettin Aydoğdu  

 P094 Sıçanlarda İskemik Akut Böbrek Yetmezliğinde C 
Vitamini ve Melatoninin Etkileri 

Nurettin Aydoğdu  

 P095 Nitrik Oksidin Renin Sentezi ve Salınmasındaki Rolü Hatice Yorulmaz 
 P096 Bir Antineoplastik Ajan Olan Siklofosfamidin Böbrek 

Üzerine Olan Zararlarına Hiperbarik Oksijen 
Tedavisinin Etkileri 

Ahmet Korkmaz 

 P097 Renal Kitlesi Azaltılmış Hipertansif Sıçanlarda Aerobik 
Egzersizin Böbrek Fonksiyonlarına ve Kan Basıncına 
Etkisi 

Ayşe Doğan 

20:30 GALA YEMEĞİ  
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IX. Oturum 
Oturum başkanları: İnci Alican ,Ömer Bozdoğan 
08:30-09:15 Konferans 6: Melatonin ve leptin Haluk Keleştimur 
09:15-10:30 Sözlü Bildiriler 21-26  

 S21 Glukagon-Benzeri Peptid-1 (GLP-1) ve Glukagon-
Benzeri Peptid-2 (GLP-2)'nin Glikoz İle Indüklenen 
İleal Fren Mekanizmasına Katılımları 

Ayhan Bozkurt  

 S22 Leptinin Antiinflamatuvar Etkisine Stresin Etkisi  Barış Çakır 
 S23 Triptofan Uygulamasının Fare İnce Bağırsak Oksidan 

ve Antioksidan Durumuna Etkisi 
Çiğdem Özer 

 S24 Sıçanlarda Tam Doymuş Soya Yağ Asitinin A, E 
Vitaminleri ve Yağ Metabolitlerinin Emilimi İle LDL 
Oksidasyonu Üzerindeki Etkileri 

Mustafa Nazıroğlu 

 S25 Luzindolun İzole Sıçan Uterusunda Oksitosinle 
İndüklenmiş Kasılmalara Etkisi 

Selim Kutlu  

 S26 İç ve Diş Döllenme Gösteren Canlılara Ait 
Yumurtalarda Fertilizasyonla Tetiklenen Membran 
Potansiyel Değişimlerinin Karşılaştırılması 

Şeref Erdoğan 

10:30-11:30 Kahve Arası ve poster izleme  
X. Oturum 
Oturum başkanları: Gülay Üzüm, Kadir Kaymak 
11:30-12:45 Poster tartışması (P98 – P120; Salonda)  

 P098 Sıçanda Yanığa Bağlı İnce Barsak Kontraktilite 
Değişiklikleri Üzerine Siklooksijenaz İnhibisyonunun 
Etkisi 

İnci Alican  

 P099 Sıçanlarda Yanığa Bağlı Uzak Organ Hasarında Nitrik 
Oksit Sentez İnhibisyonunun Koruyucu Rolü  

Berna K. Oktar 

 P100 Glukagon Benzeri Peptid-2 (GLP-2)’nin Sıçanlarda 
Barsak Hemodinamiği Üzerine Etkisi 

Mustaf Deniz 

 P101 Melatoninin Sıçanlarda Kolon Motilitesine Etkisi Hülya Çevik  
 P102 Melatonin Metotreksat (MTX) İle Oluşan Diyareye 

Bağlı Kilo Kaybını Engellemektedir 
Hülya Çevik 

 P103 Sıçanlarda Akut Stresin İntestinal Hemodinamik ve 
İnflamatuar Parametreler Üzerine Etkisi 

Salah Ghandour 

 P104 Diabetik Sıçanlarda İnce Barsak Motilitesinin 
Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi 

Arzu Vardar  

 P105 Yaşlanmada Mide Mukozasında Telomeraz Aktivitesi, 
Hücre Proliferasyonu ve Melatonin İlişkisi 

K. Gonca Akbulut 

 P106 Sıçanlarda Kimyasal Yolla Oluşturulan Mide 
Ülserlerinde Oral TGF Formülasyonunun Oksidan 
Sistemle İlişkisinin Mide TBARS ve GSH Düzeyleri İle 
Araştırılması 

Bilge Gönül 

 P107 Salisilik Asitle Mide Ülseri + İskemi Modelinde TGF-α 
Formülasyonlarının Karaciğer Malondiladehit ve 
Redükte Glutatyon Düzeylerine Etkisi 

Şule Coşkun 

 P108 Leptin Hormonunun Juvenil Erkek Golden 
Hamsterlarda Üreme Sisteminin Gelişimi, Besin Alimi 
ve Vücut Ağırlıkları Üzerine Etkileri 

Fatma Pehlivan  

 P109 Sıçanlarda Sistemik Leptin Uygulamasının Beden 
Ağırlığı, Besin ve Sıvı Alimi, Açlık Kan Şekeri, Beyin 
ve Pankreas Nitrik Oksit Metabolitlerine Etkisi 

Şebnem Gülen 

 P110 Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Kan Leptin 
Seviyeleri İle Bazal Metabolizma Hızı, İnsülin ve 
Vücut Adipozitesi Arasındaki İlişki 

Sefa Gültürk 

 P111 HIV REV Protein Monomerlerinin HIV RBE (REV 
Binding Element)’e Bağlanması ve Multimerizasyonu 
İle Anti-HIV Ribozim Moleküllerinin HIV RNA’sıyla Ko-
Lokalizasyonunun Arttırılması 

Yüksel Yıldız 

 P112 Trombosit ve Nötrofiller Arasındaki Fonksiyonel 
Etkileşimin In Vitro Koşullarda İncelenmesi 

Ali Yakaryılmaz 

 P113 Sodyum Nitroprüsid’in Eritrosit ve Lökositlerin 
Deformabilite Özellikleri İle Nitrit Düzeyleri Üzerine 
Etkisi 

Faruk M. Çomu 
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 P114 Şizofren Hastalarda Plazma Total Nitrit Seviyeleri İle 

Eritrosit Deformabilite Değişiklikleri 
Hande Yapışlar 

 P115 Transplantasyon Öncesi Kısa Süreli Kültürlerin, 
Kordon Kanının Hematopoetik Rejenerasyon 
Kapasitesi Üzerine Etkileri 

Faruk Süzergöz  

 P116 Kordon Kani Mononükleer Hücre Kültürlerinde T 
Lenfositlerdeki Kantitatif Değişiklikler 

Faruk Süzergöz  

 P117 Selenyum İle İnkübe Edilen Normal Lenfositlerin 
Doğal Öldürücü (NK) Fonksiyonları ve Mitojen Cevabı 

Serap E. Kuruca  

 P118 K562 Eritrolösemi Hücrelerinde Büyüme Faktörleri İle 
Busulfanin Sitotoksik Etkisinin Modulasyonu  

Serap E. Kuruca  

 P119 Lösemi Hücrelerine Flavonoidlerin Etkisi Serap E. Kuruca 
 P120 Nerium Oleander Bitkisinden Elde Edilen Ekstrelerin 

Antilösemik Etkileri 
Nevruz Turan 

12:45-14:00 YEMEK ARASI  
XI. Oturum 
Oturum başkanları: İlgi Şemin, Abidin Kayserilioğlu 
14:00-15:00 Sözlü bildiriler 27 –31  

 S27 L-Arginine Tedavisinde Gözlenen Aspirine Direncin 
Mekanizması 

Gülsen Öner 

 S28 Sıçan Peritoneal Nötrofillerinde Oksidan Oluşumu 
Üzerine A-Melanosit Stimülan Hormonun Etkisi ve Bu 
Etkide Siklooksijenaz İnhibisyonunun Rolü 

Berna K. Oktar 

 S29 Kısa Süreli Kültürlerin Kordon Kanı Mononükleer 
Hücrelerinin CD34+ Kök Hücre Sayısına Etkisi 

Faruk Süzergöz 

 S30 Pentilentetrazol İle Oluşturulan Nöbetlerde 
Eritropoetinin Koruyucu Etkisi 

Nesrin Bahçekapılı 

 S31 Cisplatine Bağlı Nöropatide Schwann Hücreleri ve 
Lösemi İnhibitör Faktörün Etkileri 

Gürkan Öztürk  

15:00-15:30 Kahve arası  
15:30-17:30 Açık Oturum: Fizyolojide doktora-uzmanlık ikilemi Moderatör: 

Şakire Pöğün 
Katılımcılar: 
Abidin Kayserilioğlu 
Bilge Gönül 
Cafer Marangoz  
Çiğdem Özesmi 
Gürbüz Çelebi 
İlgi Şemin 
Neşe Tuncel 
Nimet Gündoğan 
Sena Erdal 
Serdar Demirgoren 
Tuncay Özgünen 
Y. Ziya Ziylan 

Kapanış 
17:30-18:15 Genel değerlendirme, ödül merasimi, dilekler ve 

kapanış 
Şakire Pöğün 
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HEMATOPOİETİK BÜYÜME FAKTÖRLERİ 

S. Aydar 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Emekli Öğretim Üyesi 

Hematopoietik büyüme faktörleri (HBF) kan hücrelerinin yapımının 
düzenlenmesinde esas rol oynayan maddelerdir. 1960’larda in-vitro koloni 
stimule eden özellikleri ile tanımlanmışlardır. HBF’leri kemik iliğindeki 
hücre serilerinde; büyüme, farklılaşma ve proliferasyon yaparlar. Olgun 
lökositlerin fonksiyonlarını düzenlerler. Moleküler biyoloji ve protein 
biyokimyasındaki ilerlemeler pürifiye rekombnant tiplerinin elde edilmesine  
sebep olmuştur. Böylece geniş çapta in-vivo ve in-vitro deneysel araştırmalar 
devri açılmıştır.  Çeşitli nedenlerle hematopoez yetersizliği olan hastaların 
tedavi umudu artmıştır. Gün geçtikçe klinikteki kullanım alanları 
genişlemiştir. Bugün için HBF’leri kök hücre nakli ve gen tedavisinde, 
kemoterapi sonucu oluşan lökopenilerde, aplastik anemi, çeşitli 
infeksiyonlarda, AIDS ve anti-tümör etkileri nedeni ile onkolojide 
kullanılmaktadırlar. Hematopoetik büyüme faktörlerinin  hücre signal 
transdüksiyon mekanizmaları üzerindeki etkilerinin açıklanması ile de yeni 
açılımlar olmaktadır 
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EEG VE OLAYA İLIŞKIN POTANSIYEL (OİP) KAYNAKLARıNıN 
ÜÇ BOYUTTA YERELLEŞTIRILMESI 

T. Demiralp 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

EEG analizi, EEG’nin içerdiği tipik grafoelemanların (delta, teta, alfa aktiviteleri, K 
kompleksi, epileptiform dalgalar vb) veya EEG kökenli ölçümler olan Olaya İlişkin 
Potansiyellerin (OİP) tepe ve vadilerinin normal işlev veya hastalıkla ilişkilerinin 
incelenmesine dayanmaktadır. Oysa, EEG ve OİP dalgalarının elektriksel kaynakları 
güvenilir şekilde yerelleştirilebilirse, beynin işlevsel görüntüsü yüksek bir zamansal 
çözümleme ile elde edilerek, gerek normal gerekse patolojik süreçlerin anlaşılması daha 
kolay olacaktır. 

1970’lerden bu yana eşdeğer elektromanyetik dipol modellerinin kullanımı ile EEG 
kaynaklarının yerelleştirilmesine çalışılmaktadır. Fakat, aynı yüzey gerilim dağılımını 
üreten çok sayıda kaynak dağılımı olasıdır. Ancak, problem bir parametrik model 
takımı ile sınırlandırılırsa birik bir sonuç elde edilebilir. Geleneksel olarak çözümler, bir 
akım dipolü veya az sayıda dipolden oluşan kaynak modelleri varsayılarak, ve bunların 
parametre değerleri ölçülen alan dağılımını en iyi açıklayacak şekilde hesaplanarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, basit eşdeğer dipol modellerini kullanan teknikler 
yaygın olarak kullanılmakta, özellikle epilepsi cerrahisi uygulayan birçok merkezde 
elektrokortikografik (ECoG) ölçümler öncesinde bu tekniğe başvurulmaktadır.  

Buna karşın, noktasal olmaktan çok yaygın kaynakları olduğunu düşündüğümüz 
OİP’lerin kaynaklarının yerelleştirilmesi doğrultusundaki çalışmalar henüz yeterince 
güvenilir sonuçlar üretmemiştir. Bu yönde önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, tek 
ve optimum bir çözüm henüz üretilmemiştir.  

Kaynakların daha güvenilir şekilde yerelleştirilebilmesi için önce EEG ve OİP’nin 
uzaysal ve zamansal gürültüden olabildiğince arındırılması ve işlevsel bileşenlerine 
dekompoze edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, küresel kafa modelleri yerine MR 
verilerinden elde edilen gerçekçi kafa modellerinin kullanımı da kaynak yerlerinin daha 
gerçekçi belirlenmesine olanak tanıyacaktır.  

Bu sunumda, çeşitli kaynak yerelleştirme tekniklerinin temelleri açıklanacak, ve 
grubumuzun gerek epileptik olguların EEG verilerine gerekse normal popülasyondan 
elde edilen OİP verilerine Çoklu İşaret Sınıflandırma (Multiple Signal Classification, 
MUSIC) algoritmasını kullanarak uyguladığı kaynak yereleştirme analizlerinin 
sonuçları sunulacaktır. Kaynak yerelleştirme öncesinde, zaman-frekans analizi 
yöntemleri ile EEG ve OİP işaretini gürültüden arındırmanın ve işlevsel 
dekompozisyon uygulamanın sonuçların güvenilirliği üzerindeki etkileri tartışılacaktır. 
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RENK KÖRLÜĞÜNÜN SAPTANMASıNDA BILGISAYARA 
UYARLANMıŞ YENI BIR YÖNTEM 

N. Durmazlar 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

Günümüzde, tıp alanının tüm anabilim dallarında bilgisayar kullanımı, 
teknolojideki ilerlemeye paralel olarak artmaktadır. Yakın zamana kadar 
bilimsel çalışmalarda bilgisayar kullanımı çalışmanın maliyetini yükseltmesine 
rağmen, teknolojideki hızlı gelişim artık bilgisayarın maliyetini her eve girecek 
kadar düşürmüş ve bilimsel çalışmalarda bilgisayardan faydalanılmasını gerekli 
hale getirmiştir. Bu amaçla renk körlüğünün tespitinde kullanılan güvenilir 
testlerden Farnsworth – Munsell 100 Hue Testi ve Holmgren yöntemlerini 
modifiye ederek bilgisayara uyarladık. Bu yeni testin güvenirliğini araştırmak 
için kontrol grubunu (n=13, 8 erkek, 5 kız) ve renk körü grubunu (n=13, 12 
erkek, 1 kız) 2 standart renk körlüğü testi ile tespit ettik. Bunun için 
kullandığımız testler, FM 100 Hue Testi ve Ishihara Psödoizokromatik 
Tablolarıdır. Daha sonra kendi geliştirdiğimiz Bilgisayar Uygulamalı Renk 
Körlüğü Testini uyguladık.  Bilgisayar Uygulaması Testinde ve FM 100 Hue 
testinde deneklerin aldığı hata skorlarının ortalamaları "iki ortalama arasındaki 
farkın önemlilik testi" ile analiz edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur (p<0.01, f=-4.492).. Sonuçlar; Renk körlerini belirlemede Ishihara 
testi altın standart olarak kabul edildi. Buna göre, Bilgisayar Uygulamalı 
testimizin renk körü tanısı koyacak hata skoru ROC testi kullanılarak 23 olarak 
belirlendi (ROC, Receiver Operating Characteristic Curve istatistiksel yöntemi 
kullanılarak “sınır hata skoru” değeri hesaplandı). Geliştirdiğimiz testin, 23 hata 
skoru ile, %100 özgüllük ve %100 duyarlığa sahip olduğu saptandı. FM 100 
Hue testinin hata skorları ile Bilgisayar Uygulamalı testimizin hata skorlarını 
kullanarak testin güvenirliğini belirleyen bir istatistiksel yöntem olan 
Chrombach alfa değeri %80 olarak bulundu. FM 100 Hue testinin renk körü 
tanısı için saptanan hata skoru sınır değeri 96 olarak belirlendi. 96 hata skoru ile 
FM 100 Hue testinin, duyarlılığı %85 ve seçiciliği %100 olarak bulundu.  

Sonuç olarak; Bu değerlere göre yeni test yöntemi, FM 100 Hue testinden 
daha duyarlı ve özgün olduğu görüldü. Bilgisayara uyarlanan yeni renk körlüğü 
testinde saptanmış olan hata skoru sınır değeri Ishihara testi altın standart kabul 
edilerek saptanmıştır. Bu değer yeni test için 23 hata skorunun üzerindedir. 
Buna test edilen kişinin 23 hata skorunun üzerinde bir hata skoru %100 duyarlı 
ve %100 özgün renk körlüğü tanısı koymaktadır. 
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EEG KAYIT YÖNTEMLERİ VE NÖROŞİRÜRJİDE YENİ 
UYGULAMA ALANLARI 

S. Karamürsel 

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir sistemi hücrelerinin elektriksel 
aktivitelerinin bir bileşkesidir. İnsanda, büyük elektrodlarla saçlı deri 
üzerinden, subdural elektrodlarla korteks üzerinden ya da iğne elektrodlarla 
derin yapılardan kaydedilebilir. Uzun yıllardır kullanılagelen klinik amaçlı 
EEG dışında, yine birkaç onyıldır kullanılan olayla ilişkili potansiyeller de 
uyarı ile zamansal olarak kitli EEG dilimlerinin ortalamalarının alınması ile 
gerçekleştirilen invazif olmayan kayıt ve analiz yöntemleridir. Günümüzde 
gitgide artan sayıda elektrodla alınan EEG verisi ile beyin aktivitesi 
haritalama, elektriksel potansiyel kaynaklarının belirlenmesi metodları hem 
hızlı bilgisayarların hem de yeni yeni geliştirilen karmaşık matematiksel 
modellemelerin ve algoritmaların sayesinde mümkün olabilmektedir. Cerrahi 
koşullarda subdural elektrodlarla alınan kortikal kayıtlar, özellikle epilepsi 
cerrahisinde odağın, travma ve yer kaplayan lezyonların sınırlarının 
tespitinde klinikte gitgide daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Tek ve çok hücre aktivitesini kaydetme esasına dayanan mikro ve 
semimikro-elektrodlarla derin beyin yapılarından alınan kayıtlar, günümüzde 
özellikle hareket bozukluklarının cerrahi tedavisinde, beyin çekirdeklerinin 
yerlerinin tespitinde kullanılmaktadır. Daha önce BT ve MR ile koordinatları 
kabaca belirlenen çekirdeklerin kesin yerlerinin belirlenmesi stereotaksik 
cerrahi ile perop gerçekleştirilmektedir. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Beyin 
Cerrahisi Anabilim Dalı ile birlikte stereotaksik yöntemle uygulanan derin 
beyin stimülasyonu (DBS) için uygun çekirdeklerin yerinin belirlenmesi 
mikroelektrod kayıt ve analiz yöntemi ile sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir(*). Bu yöntemle normale göre genel olarak artan 
spontan ve uyarılmış aktiviteye sahip hücreler belirlenmekte ve daha sonra 
bu bölgeye uyarıcı elektrodlar yerleştirilmektedir. Böylelikle daha önceleri 
radyofrekans koterizasyon yöntemi ile gerçekleştirilen ve geri dönüşümsüz 
olan ablasyon yerine hastanın gelecekte geliştirilebilecek başka yöntemlerle 
tedavi şansını yok etmeyecek yüksek frekansla uyarımla inhibisyon yöntemi 
kullanılmaktadır. 

* İ.Ü.Araştırma Fonunun desteklediği 768/280795 no’lu proje ile 
geliştirilmiştir. 
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PENİSİLİNLE OLUŞTURULAN EPİLEPTİFORM AKTİVİTENİN 
TAYF ÇÖZÜMLEMESİ İLE İNCELENMESİ 

S. Canan, C. Marangoz 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 

Sunulan çalışmada, epilepsi araştırmalarında yaygın bir şekilde kullanılan 
penisilin modeli deneysel epilepsinin tayf çözümlemesi (spectrum analysis) 
yöntemi kullanılarak incelenmesi ve böylece deneysel epilepside sıkça 
kullanılmayan bu yötemi çalışmalara dahil ederek, ilave bir bakış açısı 
sağlamak amaçlandı. Erkek Wistar cinsi sıçanlar (n=5) üretan (i.p.) ile derin 
anesteziye alındıktan sonra, sol kafatası kemiği kaldırıldı. İki adet Ag-AgCl 
top elektrot, somatomotor korteks üzerine yerleştirilerek sayısal ECoG 
kayıtları (PowerLab/4SP ve Chart 4.0.1 yazılımı ile) alındı. Epilepsi odağı 
intrakortikal penisilin-G (400 IU/2µl) enjeksiyonu ile oluşturuldu. Epileptik 
süreç görsel incelemeyle 1. Bazal aktivite; 2. Penisilin-G enjeksiyonu 
sonrasındaki latent dönem ve; 3. epileptik dönem olarak 3 bölümde 
incelendi. Her bir döneme ait en az 4 dakikalık verilerin 5’er saniyelik 
parçalarından elde edilen FFT verileri, delta, yavaş teta, hızlı teta, alfa-
sigma, beta-I, beta-II, gama-I ve gama-II aralıklarına göre gruplandırıldı. Bu 
verilerden toplam güç, tam güç ve oransal güç değerleri hesaplandı. Ayrıca 
zirve (peak frequency) değişimleri de incelendi. Nisbi ve toplam güç 
verilerinin dönemlere göre farklılıkları Student’in t-testi ile sınandı. 
İncelemeler sonucunda, üretan anetestezisi altında bazal aktivitenin 

ağırlıklı olarak delta bandında bulunduğu gözlendi. Penisilin 
enjeksiyonundan hemen sonra meydana gelen ve ECoG kayıtlarında genlik 
baskılanması olarak gözlenen sessiz dönemde ise zirve frekans noktasının 
değişmediği fakat baskın delta gücünün anlamlı oranda azaldığı tespit edildi. 
Bu dönemde en fazla etkilenen dalga aralıkları delta, teta ve alfa-sigma 
aralıkları olarak gözlendi. Epileptik nöbet sırasında bazal aktiviteye göre en 
fazla oransal artış hızlı teta ve alfa-sigma aralıklarında gerçekleşti. Zirve 
değeri yine delta aralığı içinde olmasına rağmen, zirvenin yavaş kısma doğru 
kaydığı ve delta aralığında civarında ikinci bir zirve geliştiği izlendi. Bazal 
aktiviteye göre en önemli değişim teta aralığı içerisinde gerçekleşti. 

Bu çalışmayla penisilin epilepsisinin tayf profili çıkarılmıştır. Bu çalışma 
sonucunda elde edilen veriler, daha soraki farmakolojik girişimlerle de 
desteklenerek, bu yöntemin deneysel epilepsideki kullanımı konusunda bir 
yargıya varılabilecektir. 
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EEG’DEKİ ALFA RİTMİNİN GÖRSEL ALGILAMA 
PERFORMANSINA ETKİLERİ 

T. Ergenoğlu1, T. Demiralp2, H. Beydağı1,  
H. Dülger2, M. Devrim2, R. Yiğit2 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin; 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul 
EEG’nin frekans spektrumundaki değişikliklerin eşik civarındaki görsel 

uyaranların algılanması ve olaya ilişkin potansiyeller (OİP) üzerine olan 
etkileri 12 sağlıklı (sekizi kadın, dördü erkek) gönüllüde araştırıldı. Yaşları 
26 ile 44 arasında değişen deneklerden yedisinin normal beşinin düzeltilmiş 
görme fonksiyonları vardı. Her bir deneğin uygulanan uyaranların %50’sini 
algıladığı uyaran yoğunluğu, o denek için duysal eşik olarak tanımlandı. Tek 
OİP dilimleri, algılanan ve algılanamayan uyaranlara yanıt olarak 
oluşmalarına göre iki gruba ayrıldı. Her iki durumda elde edilen OİP’lerdeki 
P300 genlikleri ölçüldü ve uyaran öncesi dönemin total gücü ile uyaran 
öncesi güç spektrumunun delta (0.5-4 Hz) teta (4-7.5 Hz) alfa (7.5-13 Hz) 
beta (13-30 Hz) ve gama (30-70 Hz) frekans bantlarının rölatif bant güçleri 
hesaplandı. Elde edilen veriler tekrarlanan ölçümler için ANOVA testi ile 
analiz edildi. İki durum arasında spesifik bir farklılığın olduğu gözlendi: 
Algılanan uyaranlar sırasında kaydedilen EEG dilimlerinin alfa bandının 
rölatif gücü daha düşük (p<0.01) ve OİP genlikleri de anlamlı olarak daha 
yüksekti (p<0.001). Elde ettiğimiz bulgulara göre, beynin uyarılabilirlik 
durumundaki değişiklikleri yansıtan EEG’nin rölatif alfa gücü, duysal eşikte 
olduğu gibi eşik civarı durumlarda algısal işlevlerdeki anlamlı 
değişkenlikleri ve OİP’lerin oluşumunu açıklayabilir. OİP ve davranışsal 
yanıtların analizi sırasında, uyaran öncesi dönemdeki EEG 
karakteristiklerinin de dikkate alınması, özellikle bilişsel beyin yanıtlarının 
daha kesin bir yöntemle analiz edilmesine yardımcı olabilir. 
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SEROTONIN TRANSPORTER(5-HTT) VE 5-HT2A RESEPTÖR GEN 
POLIMORFIZMLERININ EEG VE OLAYA İLIŞKIN BEYIN 

POTANSIYELLERINE ETKILERI 

H. Beydağı1, M. E. Erdal1, M. Ergen2, T. Ergenoğlu1, 
H. Y. Keskin3, N. Köse1, T. Demiralp2 

Mersin Üniversitesi1 Tıp Fakültesi Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
Anabilim Dalları, İstanbul Üniversitesi2 İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi3 Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü 
Serotonin (5-Hidroksitriptamin, 5-HT), merkezi sinir sisteminde önemli 

bir nörotransmitterdir. Serotonin geri alımını sağlayan serotonin transporter 
(5-HTT) genlerindeki ve 5-HT2A reseptörü  genlerindeki  polimorfizmler  
serotonerjik sistemin aktivitesini belirleyen önemli faktörlerdir.  5-HTT 
genindeki iki  önemli polimorfizm VNTR ve 5-HTTLPR dir.  5-HT2A 
reseptörü genindeki iki önemli polimorfizm ise -1438G/A ve T102C’dir. Her 
iki grup polimorfizmin de anksiyete, depresyon, şizofreni, otizm, bipolar 
bozukluk, mevsimsel afektif bozukluk gibi hastalıklarda etkili oldukları öne 
sürülmektedir.  Bu çalışma 5-HTT ve 5-HT2A genlerindeki polimorfizmlerin 
olaya ilişkin potansiyellerde (OİP) değişkenliğe neden olup olmadığını 
araştırmayı amaçlamaktadır.  Bu çerçevede 48 sağlıklı erkek gönüllüde 
işitsel oddball paradigması ile P3b ve üç uyaran (novelty) paradigması ile 
P3a olaya ilişkin potansiyelleri ölçülmüş ve 5-HTT ve 5-HT2A  genlerindeki 
polimorfizmlere göre gruplandırılan deneklerde OİP genlik ve latansları 
arasındaki farklar araştırılmıştır. Bulgular serotonin transporter genindeki 
VNTR polimorfizmi açısından heterozigot 10/12 olan grubun P3a 
latansınının diğer gruplara göre daha homojen bir topografiye sahip 
olduğunu, homozigot 10/10 olan grubun ise P3b genliğinin fronto-parietal 
farkının diğer gruplardan daha büyük olduğunu ortaya koymaktadır.  5-
HTTLPR polimorfizmi yönünden ise homozigot S/S genotipine sahip grupta 
P3b latansı diğer gruplardan farklı olarak homojen bir yayılım 
göstermektedir, ve P3a genliği S/S ve L/L genotipine sahip iki homozigot 
grupta da solda daha baskındır. 5HT2A reseptörü genindeki -1438G/A ve 
T102C polimorfizmleri incelendiğinde -1438G/A polimorfizminde G/G 
genotipinde T102C polimorfizminde ise C/C genotipinde P3a latansının 
diğer genotiplere göre  pariyetalde daha kısa olduğu gözlenmiştir. Spontan 
EEG’nin spektral analizinde ise, sırasıyla G/G, G/A, A/A genotiplerinde alfa 
bandının gücünde bir artış görülmüştür. Sonuçlar, nörokimyasal 
mekanizmalardaki çeşitliliğin elektrofizyolojik izdüşümlerinin 
ölçülebildiğini ve genetik polimorfizmin bilişsel süreçlerle ilişkilerinin bu 
şekilde araştırılabileceğini ortaya koymaktadır. 
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DIYABETTE KAYDEDILEN GÖRSEL UYARıLMA 
POTANSIYELLERINE EGZERSIZIN ETKISI VE 

MEKANIZMASıNıN ARAŞTıRıLMASı 
 

Y. G. Özkaya1, A. Ağar1, G. Hacıoğlu1, P. Yargıçoğlu2, S. Gümüşlü3 

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji, 2Biyofizik ve 
 3Biyokimya Anabilim Dalları 

 
Bu çalışma uzun süreli, orta derecede fiziksel egzersizin diabetik 

sıçanlarda, görsel uyarılma potansiyelleri (VEP) üzerine olan etkisini ortaya 
koymak için planlanmıştır. 

Çalışmamızda 60 adet erkek Wistar sıçan kullanılmıştır. Gruplar; 1) 
Kontrol (K), 2) Diabet (D), 3) Kontrol Egzersiz (KE), ve 4) Diabet Egzersiz 
(DE) olarak belirlenmiştir. Diabet, 60 mg / kg I.P. streptozotosin enjeksiyonu 
ile oluşturulmuştur. KE ve DE grubu hayvanlara, 8 hafta boyunca, süresi, 
hızı ve eğimi dereceli olarak artan aerobik egzersiz programı uygulanmıştır. 
Egzersiz bitiminden hemen sonra alınan kan örneklerinde laktik asit miktarı 
tayin edilmiştir. Sekizinci haftanın sonunda tüm hayvanlarda VEP kaydı 
yapılmış, biyokimyasal incelemeler için beyin dokuları alınarak deneye son 
verilmiştir. Gruplar arası farklılıklar tek yönlü varyans analizi ile,  sağ ve sol 
göz farklılıkları tekrarlayan ölçümler-ANOVA ile değerlendirilmiştir.  

Plazma laktik asit düzeylerinin KE grubunda değişmediği, buna karşılık   
diabetik gruplarda kontrol grubuna göre yükseldiği bulunmuştur. Egzersizin, 
DE grubunda plazma laktik asit düzeylerini düşürdüğü saptanmıştır. Diabetik 
gruplarda VEP bileşenlerinin latenslerinin uzadığı gözlenmiştir. KE 
grubunda VEP latenslerinin kontrol düzeylerinde olduğu, DE grubunda ise 
kontrol değerlerine göre uzun, ancak D grubuna göre kısalmış olduğu tespit 
edilmiştir. Plazma glukoz düzeylerinin D grubunda kontrole göre yaklaşık 4 
kat yükseldiği, DE grubunda ise K grubuna göre yüksek, ancak D grubuna 
göre düşük olduğu saptanmıştır. D ve DE gruplarında beyin TBARS 
düzeylerinin kontrol grubuna göre önemli olarak yükseldiği , GSH-Px ve 
SOD aktivitelerinin düştüğü , GSH-Px ve XO aktivitesinin, D grubuyla 
karşılaştırıldığında, DE grubunda yükseldiği saptanmıştır. XDH 
aktivitesinin, kontrol grubuna göre tüm deney gruplarında düştüğü tespit 
edilmiştir. CAT aktivitesi yalnızca D grubunda düşük bulunmuştur.  

Diabette gözlenen VEP değişiklikleri üzerine egzersizin etki 
mekanizmasının, oksidan hasarı azaltıcı etkisine bağlı olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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YENI HASTALIK GENLERININ BELIRLENMESI 

A. Tolun 

Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul 

Kalıtsal hastalıkların çoğunun moleküler temeli henüz bilinmemektedir. 
Kalıtsal bir hastalığın geninin belirlenmesi, insan genetiği konusunda 
ufkumuzu genişletecek, hastalığın patolojisini anlamamıza zemin 
hazırlayacak ve tedavi yolları aranmasının yolunu açacaktır. Hasta ailesine 
yararı ise, taşıyıcıların belirlenmesi ve riskli gebeliklerde doğum öncesinde 
tanı konulmasıdır.  

Akraba evliliklerinden kaynaklanmış nadir bir hastalık görülen büyük 
bir aile gen arama için yeterli bilgi sağlar. Aile bireylerinin DNA örnekleri 
incelenerek önce genin yerinin bulunmasına çalışılır. Bu amaç için once tüm 
otozomlar taranarak hastalarda tek atadan kalıtılmış homozigot bölgeler 
belirlenir. Otozomal çekinik geçiş bu tür araştırmayı çok kolaylaştırır; ailede 
iki hasta bile genin yerinin belirlenmesi için yeterli olabilir. Daha sonra veri 
tabanları incelenerek gen bölgesindeki hangi gen(ler)in hastalıktan sorumlu 
olmaya en kuvvetli aday oldukları araştırılır. Bu gen(ler) hastalarda 
mutasyon için taranır. Bir gende mutasyon bulunursa, hastalıktan sorumlu 
genin o olduğu kesinlik kazanır. 

Bu tür araştırmalara kendi çalışmalarımızdan bir örnek verilecektir. 
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AKUT SOĞUK STRES TESTİNİN OLAYA-İLİŞKİN-BEYİN 
POTANSİYELLERİNE ETKİSİ 

N. Ermutlu1, E. Akbaş1, N.E. Albayrak,  
E. Uğur, S. Karamürsel2, N. Gökhan1 

Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji  AD1; İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD2, İstanbul 

Olaya-ilişkin-beyin-potansiyeli (OİP) bileşenleri dikkat öncesi ve dikkat 
işlevleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Anksiyete bozukluğu olan 
hastalarda, özellikle dikkat öncesi süreçlerin tetiklediği öne sürülen P3a OİP 
bileşeninde genlik değişimleri saptanmıştır. Çalışmamızda soğuk stresi testi 
kullanılarak 10 sağlıklı gönüllüde stresin dikkat öncesi ve dikkat ile ilgili 
bilişsel süreçleri yansıtan OİP bileşenlerine etkisi incelenmiştir. 

Soğuk stres ve kontrol şartlarında üç tonlu “oddball” paradigması aktif ve 
pasif olarak uygulandı. Aktif ve pasif şartlarda hedef uyaranlara ve seyrek-
hedef olmayan uyaranlara karşı elde edilen OİP ler standart uyaranlardan 
çıkartılarak fark traseleri elde edildi. Bu traseler üzerinde “mismatch” 
negatifliği (MMN), N2, P3a ve P3b bileşenleri genlik ve latansları 
yinelenmiş ölçümler için 2-yönlü ANOVA koşul (aktif, pasif) X ısı (kontrol, 
soğukstres testi) ve eşli-t testleri ile değerlendirildi. 

Akut soğuk stresi karşısında pasif koşullarda ortaya çıkan P3a yanıtı 
genlikleri anlamlı olarak yüksek bulundu p<0.05; 4.0±1.0, 2.7±1.3). Diğer 
bileşenler akut soğuk stresi ve kontrol şartlarında farklılık göstermedi. 

Pasif şartlarda “oddball” paradigması ile elde edilen kayıtlarda MMN bazı 
durumlarda 250 ms civarında görülen sentrofrontal P3a dalgası tarafından 
izlenir. Pasif şartlarda P3a, seyrek (deviant) uyarı çok belirgin, uyaranlar 
arası süre (UAS) kısa olduğunda ortaya çıkar. P3a, MMN’liğini ortaya 
çıkartan süreçler değişken olan “eşik” aşıldığında çevresel değişiklere karşı 
dikkat yönelimini yansıtır. Çalışmamızda kullanılan seyrek uyarıların çok 
belirgin olmaması, UAS’nin uzun olması ve MMN genliklerinin kontrol 
koşullarından anlamlı olarak farklı olmaması, soğuk stresi nedeni ile 
değişken eşiğin düştüğünü ve bu nedenle P3a genliklerinin arttığını 
düşündürmektedir. Aktif şartlarda P3a genlik artışının olmaması uyarılara 
dikkat edilmesi nedeni ile eşiğin zaten düşmesi gereği ile açıklanabilir. Stres 
pasif dikkat yönelimi eşiğini düşürerek çevresel değişimlerin bilinçlilik 
düzeyine erişmesini kolaylaştırmaktadır.  
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ODDBALL PARADİGMASINDA SEYREK UYARAN SAYISININ VE 
DİKKATİN OTOMATİK DEĞİŞİM TESPİTİNE ETKİSİ 

N. Ermutlu1, N. Bulut1, E.S. Bora1, S. Karamürsel2, N. Gökhan1 

Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD1, İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD2, İstanbul 

“Oddball” paradigmasında, tekrarlayıcı işitsel uyarıların (standart) 
arasında seyrek olarak bulunan fiziksel olarak farklı işitsel uyarılar (deviant), 
“mismatch” negatifliği (MMN) adı verilen olaya ilişkin beyin potansiyeli 
(OİP) bileşenini ortaya çıkarmaktadır. MMN dikkat öncesi otomatik farklılık 
tespiti işlevine sahiptir. Genliğinin, genel olarak dikkatten etkilenmediği 
ortaya konmuştur. Birden fazla fiziksel özelliğe sahip üç seyrek uyarı çeşidi 
kullanıldığında, seyrek uyaran olasılığı eşit olan uyaranların MMN 
genliklerinin değişmediği ancak dikkatin MMN genliğini etkileyebileceği 
gösterilmiştir. Çalışmamızda sadece frekans boyutunda standart 
uyaranlardan değişiklik gösteren ve olasılığı aynı olan bir, iki ve üç seyrek 
uyarana karşı MMN yanıtları aktif ve pasif şarlarda incelenmiştir. 

1- standart 1000 Hz 0.9, seyrek 2000 Hz 0.1; 2- standart 1000 Hz 0.7, 1. 
seyrek 500 Hz 0.2, 2. seyrek 2000 Hz 0.1; 3- standart 1000 Hz 0.70, 1. 
seyrek 500 Hz 0.1, 2. seyrek 1500 Hz 0.1, 3. seyrek 2000 Hz 0.1 
uyaranlarına karşı OİP, aktif ve pasif şartlarda  üç ayrı “oddball” 
paradigmasında 14 gönüllü öğrenciden kaydedildi. MMN genlikleri 
yineleyici ölçümler için iki yönlü ANOVA, koşul (aktif,pasif) X seyrek 
uyaran sayısı (1,2,3,) ile incelendi. Çoklu karşılaştırmalar için Bonferoni testi 
kullanıldı. 

MMN genlik ve latansı koşuldan anlamlı olarak etkilendi. Aktif 
paradigmadaki MMN genlikleri pasif paradigmadaki MMN genliklerinden 
anlamlı olarak yüksekti ( F (1,13)= 6.1; p<0.05). Yine aktif paradigmadaki 
MMN latansları pasif paradigmadaki MMN latansına göre anlamlı olarak 
kısa bulundu (F (1,13)=9.6; p<0.05). Seyrek uyaran sayısı MMN genliklerini  
anlamlı olarak etkiledi (f(2,26)= 4; p<0.05 ε=0.71).  Koşul X seyrek uyaran 
sayısı etkileşimi anlamlı bulundu ( F(2,26)= 7,7; p<0.05). Bonferoni çoklu 
karşılaştırma testinde pasif şartlardaki üç uyaranlı MMN genliği diğer MMN 
genliklerinden anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05)  

Seyrek uyaran sayısının artması muhtemelen standart uyaranlara karşı 
oluşturulan bellek izini zayıflatarak daha düşük genlikli mismatch 
genliklerinin ortaya çıktığını düşündürmektedir. Dikkat otomatik süreçleri 
etkileyebilir. 
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ODDBALL PARADIGMASıNDA UYARAN SÜRESI VE ÖDEVIN 
NITELIĞI P300 TOPOGRAFISINI DEĞIŞTIRMEKTEDIR 

E. Kırmızı1, B. Eryaşar1, M. Kılıç2, E. Kışlak2, T. Demiralp1 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,  
Fizyoloji Anabilim Dalı1, Tıp Fakültesi Öğrencisi2 

“Oddball” paradigması ile elde edilen P300 potansiyeli seçici dikkat, 
uyaran ayrımsama, karar verme süreçlerini yansıtan bir olaya ilişkin 
potansiyeldir (OİP) ve topografik olarak pariyetosantral bölgede maksimum 
genliğe ulaşır. Denekten, iki farklı tip uyarandan hedef uyaranları düğmeye 
basarak (DB) ya da zihinde sayarak (ZS) ayırt etmesi istenir. Literatürde 
P300 potansiyeli ile yapılan çalışmalarda sıklıkla 50-75 ms süreli sesler ve 
DB ödevi kullanılmıştır. İlk atak şizofren hastalar üzerinde yürüttüğümüz bir 
çalışmada 1000 ms süreli uyaranlar ve ZS ödevi kullanıldığında, P300 
genliğinin pariyetosantral bölgedeki değerlerinin beklendiği kadar yüksek 
olmadığı ve OİP bulgularının hastalığın frontal tutulumunu daha iyi ortaya 
koyduğu gösterilmiştir. Literatürden farklı yöndeki bu bulgunun olası 
nedenlerinin deney desenindeki farklılıktan kaynaklandığı hipotezinden yola 
çıkılarak, bu çalışmada deneklere 50 ve 1000 ms’lik uyaranlar ZS ve DB 
ödevi koşullarında uygulanmıştır. Gerek ZS gerekse DB ödevlerinde P300 
genlik topografileri kıyaslandığında, pariyetofrontal genlik gradyanının 
uyaran süresinin 1000 ms olduğu koşulda minimum olduğu saptandı. DB 
ödevi ise, ZS ödevinde sağda baskın olan genliklerin anterioposterior hatta 
ilerledikçe simetrik bir hal almasına yol açıyordu. P300 latansları 
incelendiğinde, en uzun latans ZS ve 50 ms uyaran süresi koşulunda elde 
edilirken en kısa latans değerine DB ve 1000 ms koşulunda ulaşıldı. Deneğe 
uyaranı sınıflandırması için daha uzun bir süre tanındığında ve denek hızlı 
bir motor yanıt vermeye zorlanmadığında, P300 genlik topografisinde ve 
latanslarında ortaya çıkan bu farklar, önceki klinik çalışmadan edindiğimiz 
izlenim yönünde uzun uyaran süresi ve ZS ödevinin özellikle frontal 
patolojileri daha iyi ortaya koyabileceğini düşündürmektedir. 
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MONOAMIN OKSIDAZ A (MAO A) GENI PROMOTER BÖLGE 
POLIMORFIZMI ILE P3 OLAYA İLIŞKIN BEYIN POTANSIYELI 

ARASıNDAKI İLIŞKILER 

M. Ergen1, T. Ergenoğlu2, H. Beydağı2, M. E. Erdal2,  
H. Y. Keskin3, Ş. Özdoğan2, T. Demiralp1 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı1, Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim 

Dalları2,Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü3 
MAO (momoamin oksidaz) enzimi merkezi sinir sistemi iletisinde önemli 

rol oynayan nörotransmiterlerden serotonin, noradrenalin, dopamin ve 
nöromodülatör feniletilamini de kapsayacak şekilde, bir çok biyojenik 
aminin oksidatif deaminasyonunu katalizler. MAO’nun MAO A ve MAO B 
olarak iki formu belirlenmiştir ve MAO A özellikle serotonin ve 
noradrenalinin yıkımında rol oynamaktadır. X kromozomunda yer alan 
MAO A geninin promoter bölgesinde belirlenmiş olan 30-bp’lık tekrar 
dizisinin farklı sayıda yinelenmesiyle (VNTR) 4 farklı allel oluşturduğu 
bildirilmiştir. X kromozomu erkekte bir tane olduğu için bu polimorfizm 4 
varyant yaratır. MAO A transkripsiyonunu etkileyen promoter VNTR 
polimorfizmin panik bozuklukla ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
çalışmada, 48 sağlıklı erkek gönüllüde işitsel “oddball” paradigması ile elde 
edilen P3b ve üç uyaran (novelty) paradigması ile elde edilen P3a olaya 
ilişkin potansiyelleri (OİP) ile MAO A promoter bölgesinin VNTR 
polimorfizmi arasındaki ilişkiler araştırıldı. Bu çalışmada genel 
popülasyonda seyrek görüldügü bildirilen allel 2 ve allel 4  varyantlarına 
rastlanmazken, allel 1 ve allel 3 varyantları saptandı. Bu iki varyant arasında 
P3a ve P3b genlik ve latansları arasındaki farkların istatistiksel anlamlılığı 
ANOVA testi ile incelendi. Anlamlı bulunan tek fark, P3b latansının 
lateralizasyonundaydı. P3b latansı, 3 allelinde sağ ve solda santral hattan 
daha uzun iken, 1 allelinde sağ tarafın latansı santral hatta yakın ve sola göre 
daha kısaydı. Bu bulgu, norepinefrin ve serotoninin yıkımından sorumlu 
MAO A enziminin büyük değişkenlik gösterdiği bilinen transkripsiyonel 
aktivite düzeyindeki farkların, normal popülasyonda P3b latansında gözlenen 
değişkenliği kısmen açıklayabileceğini ortaya koymaktadır.   
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TEK TARAFLı VESTİBÜLER HASAR SONRASı GÖRÜLEN 
İYİLEŞME SÜRECİNDE VESTİBÜLER NÖRONLARıN 

ELEKTROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNDE GÖRÜLEN ADAPTİF 
DEĞİŞİKLİKLER 

A. Him1, M. B. Dutia2 

1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 
 Fizyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 

2Edinburgh Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Edinburgh, UK 
Bu çalışmada tek taraflı vestibüler hasar sonrası vestibüler çekirdek 

nöronlarının elektrofizyolojik özelliklerinde meydana gelen değişiklikler 
incelendi. Çalışmanın amacı, tek taraflı vestibüler hasarı takiben görülen 
okulomotor semptomlar ile postürel semptomların göreceli olarak ortadan 
kalktığı vestibüler kompanzasyon adı verilen iyileşme sürecinin hücresel 
mekanizmalarının araştırılmasıdır. A ve B-tipi vestibüler çekirdek 
nöronlarının elektrofizyolojik özelliklerinin incelenmesi kontrol ve deney 
grubuna ayrılmış erişkin sıçanlarda, in vitro beyin kesitlerinde “whole-cell 
patch clamp” tekniği kullanılarak Edinburgh Üniversitesi Fizyoloji 
Laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Deney grubundaki hayvanlarda cerrahi 
olarak tek taraflı horizontal yarımdaire kanalları açılarak vestibüler 
reseptörlerin hasarı sağlanırken (tek taraflı labirentektomi) kontrol 
grubundaki hayvanlara bir cerahi müdahale yapılmadı. Deney grubundaki 
hayvanlar iki gruba ayrılarak operasyondan 1-3 gün (1. grup) ve 7-10 gün (2. 
grup) sonra beyin kesitleri hazırlanarak lezyonun olduğu taraftaki vestibüler 
çekirdeklerde elektrofizyolojik kayıtlar yapıldı. Tek taraflı labirentektomi 
ardından B-tipi nöronların istirahat membran potansiyelinde depolarizasyon 
(Kontrol, –54.0 ± 0.3 mV; 1.grup, –52.5 ± 0.4 mV; 2.grup –51.1 ± 0.2 mV, 
p<0.01, Mann-Whitney testi) ve istirahat aksiyon potansiyeli (AP) 
frekansında artış görülmesine rağmen (Kontrol, 17.0 ± 0.9 AP/s; 1.grup 20.3 
± 1.2 AP/s; 22.9 ± 1.1 AP/s, p<0.05, t testi) A tipi nöronların bu 
parametrelerinde bir değişiklik gözlenmedi (Kontrol 15.8 ± 1.4 AP/s, 1.grup 
14.3 ± 1.8 AP/s, 2.grup 16.1 ± 1.6 AP/s, p>0.05, t testi). Düşük eşikli 
aksiyon potansiyeli gösteren B-tipi nöronların sayısı tek taraflı 
labirentektomi sonrası hazırlanan beyin kesitlerinde daha fazla bulundu 
(Kontrol %1, 1. grup %14, 2. grup %15, p<0.05, χ2 testi), bu da T-tipi 
kalsiyum iyon kanallarının lezyon sonrası ekspresyonunda artış olduğunu 
gösterir. B-tipi vestibüler nöronlarda görülen uyarılabilirliğin artması ve 
kalsiyum kanallarında görülen değişiklikler  tek taraflı labirentektomi 
ardından vestibüler nöronların kaybolan istirahat aktivitelerinin tekrar 
kazanılmasında önemli rol alabilirler. 
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PENİSİLİN MODELİ DENEYSEL EPİLEPSİDE AGMATİN’IN 
BEYİN DALGALARININ GÜÇ TAYFI ÜZERİNE ETKİLERİ 

S. Canan, S. Ankaralı, C. Marangoz 

Ondukuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 

Sunulan çalışmada penisilin modeli deneysel epilepside, bir haberci 
molekül ve yeni bir transmitter olan agmatinin lokal uygulanmasının beyin 
dalgalarının güç tayfı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Erkek 
Wistar cinsi sıçanlar (n=5) üretan (i.p.) ile derin anesteziye alındıktan sonra, 
sol kafatası kemiği inceltilerek kaldırıldı. İki adet Ag-AgCl top elektrot, 
somatomotor korteks üzerine yerleştirilerek sayısal elektrokortikogram 
(ECoG) kayıtları alındı. Epilepsi odağı intrakortikal kristalize penisilin (400 
IU/2µl) enjeksiyonu ile oluşturuldu. Epileptik dikenler azami genliklerine 
ulaştıktan sonra, her hayvana aynı korteks noktasından yine intrakortikal 
olarak Agmatin (100µg/2µl) uygulandı. ECoG kayıtlarına ait hızlı Fourier 
dönüşümleri (Fast Fourier Transform, FFT) verileri delta, yavaş teta, hızlı 
teta, alfa-sigma, beta-I, beta-II, gama-I ve gama-II aralıklarına göre 
gruplandırıldı. Ardından tam güç, toplam güç oransal güç değerleri 
hesaplandı. Ayrıca tüm güç tayfının bazal aktiviteye oranla yüzde değişimi 
de hesaplandı. Tayf çözümleme verileri Student’in t-testi ile ve diken sıklığı-
genliği ölçümleri de Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi ile istatistiksel 
olarak sınandı.  

Agmatin uygulanmasının belirgin bir baskılama veya artırma etkisi 
gözlenmedi. Agmatin uygulanmasının ardından genellikle epileptik 
dikenlerin hafifçe sıklaşması şeklinde meydana gelen bir cevap elde edildi 
(p>0,05). Agmatin verilmesinden önce ve 5 dakika ve 10 dakika sonra 
epileptik diken sayıları ve genlikleri sırasıyla 22,6+6,17 /dk-865±142 µV; 
20,6+6,4 /dk-615±162 µV; ve 21±5,2 /dk- 592±122,8µV olarak tesbit edildi. 

Agmatin’in dalga bantları üzerine olan etkileri de istatistiksel olarak 
anlamlı değildi. Bunun yanı sıra, beta-2 ve gama-2 bantlarında oransal bir 
yükselme belirlendi. Ayrıca bazal aktiviteye göre yüzde tayf gücünün de 
agmatin uygulanmasından sonra anlamlı derecede azaldığı gözlendi 
(p<0,05). 

Sonuç olarak agmatin, uygulanan dozlarda epileptik süreç üzerine hafif 
bir baskılayıcı etki göstermektedir. Agmatinin deneysel epilepsideki rolü için 
değişik dozları içeren daha fazla deneysel veriye gereksinim duyulurken, bu 
çalışmada ilk kez tayf ayrıştırması yöntemi de yardımcı olarak kullanılmıştır. 
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PENİSİLİN MODELİ EPİLEPSİDE BEYİN DALGALARININ GÜÇ 
TAYFI ÜZERİNE SNP VE 7-NİTROİNDAZOL UYGULANMASININ 

ETKİLERİ 

S. Canan, S. Ankaralı, C. Marangoz 

Ondukuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 

Sunulan çalışmada penisilin modeli deneysel epilepside sodyum 
nitropürisid (SNP) ve 7-nitroindazolün (7-NI) lokal uygulanmasının beyin 
dalgalarının güç tayfı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Erkek 
Wistar cinsi sıçanlar (n=5) üretan (i.p.) ile derin anesteziye alındıktan sonra, 
iki adet Ag-AgCl top elektrot, somatomotor korteks üzerine yerleştirilerek 
sayısal ECoG kayıtları alındı. Epilepsi odağı intrakortikal olarak kristalize 
penisilin (400 IU/2µl) enjeksiyonu ile oluşturuldu. Epileptik dikenler azami 
genliklerine ulaştıktan sonra, her hayvana aynı korteks noktasından yine 
intrakortikal olarak bir NO vericisi olan SNP (100 nM; 2µl hacimde) veya 
bir nNOS baskılayıcısı olan 7-nitroindazol (1mg/2µl) uygulandı. FFT ile elde 
edilen güç tayfı çözümlemesi sonuçları, delta, yavaş teta, hızlı teta, alfa-
sigma, beta-I, beta-II, gama-I ve gama-II aralıklarına göre gruplandırıldı. Her 
bir frekans aralığı için oransal güç değerleri hesaplandı ve toplam gücün 
yüzdesi olarak ifade edildi. Gruplar arası nispi güç değerleri Student’in t-testi 
ve diken sıklığı-genliği verileri ise Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi ile 
istatistiksel olarak sınandı. 

Hem SNP hemde 7-NI verilmesinin diken genliği ve sıklığı üzerine 
baskılayıcı etkileri anlamlıydı (p<0,05). SNP verilmesi epileptik aktivitenin 
3:28±0:44 dakika boyunca baskılanmasına ve teta aralığında anlamlı 
azalmaya neden oldu. 7-NI ise epileptik dikenleri 4:56±0:49 dakika baskıladı 
ve bu baskılama, alfa-sigma, beta-1 ve gama-2 aralıkları dışındaki dalga 
aralıklarında oransal güç azalması; bu aralıklarda ise artış şeklinde gözlendi.  
7-NI’ün baskılama etkisinin ortadan kalkmasından sonra yavaş teta ve beta-1 
aralıklarında sırasıyla artma ve azalma gözlendi. Baskılama sonrası diken 
sıklığı ve genlikleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
gözlenmedi. 

Her ikisi de NO sistemi üzerinden etkili ilaçlar olan SNP ve 7-NI 
bileşiklerinin ilk bakışta benzer görünen baskılama etkilerinin, tayf 
çözümlemesi sonucu farklı bileşenlerden oluştuğu gösterilmiştir. 
Sonuçlardan yola çıkılarak, deneysel epilepside nitrik oksidin çelişkili 
etkilerini farklı ve niceliksel bir bakış açısından açıklamak için bu yöntemin 
de bir yardımcı olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
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DENEYSEL SİNİR HASARINDA PENTOKSİFİLİN’İN ETKİLERİ 

Ş. H. Baytan1, S. Baykal2, C. Boz3, E. Çakır2, M. Karakuş2, K. Kuzeyli2 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  1Fizyoloji, 2Beyin Cerrahisi 
ve 3Nöroloji Anabilim Dalları, Trabzon 

Teofilin gibi ksantin türevleri arasında yer alan ve eritrosit elastikiyetini 
artırdığı bilinen bir ilaç olan pentoksifilin’in, akson iyileşmesinde iskemi sonrası 
sağlanan reperfüzyonu artırarak pozitif bir etki yarattığı birçok çalışmada 
gösterilmiştir. Ayrıca bazı çalışmalar bu ilacın genel kortikal, hepatik ve 
intestinal iskemi reperfüzyon modellerinde de  pozitif etkileri olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu çalışmanın amacı, söz konusu ilacın posttravmatik iskemiden 
sonra aksonda reperfüzyon yoluyla gelişecek iyileşmeyi etkileyip etkilemediğini 
araştırmaktır. 

Çalışmamızda 180-250gr arası ağırlıkta 14 wistar albino sıçan kullanıldı ve 
cinsiyet ya da başka parametreler göz önüne alınmadan hayvanlar eşit sayıda iki 
gruba ayrıldı. Her iki grupta, disseke edilen sağ siyatik sinirler klipsle ezilerek 
lezyon yaratıldıktan hemen sonra sadece ikinci gruba günde bir kez 50 
mg/kg/gün dozda pentoksifilin intraperitonal olarak uygulandı. Üç hafta süren 
bu uygulamanın hemen ardından, son doz verildikten 24 saat sonra her iki 
gruptan da tibialis anterior kasından EMG kayıtları katod, lezyon yerinin 1.5cm 
distalinde ve anod da tendon yerinde olmak üzere 0.05ms süreli supramaximal 
darbeler uygulanarak alındı. Alınan verilerin Mann-Whitney-U istatistiksel 
analizleri yapılıp bileşik kas aksiyon potansiyelleri karşılaştırıldığında tedavi 
alan ve almayan gruplarda latenslerde istatistiksel fark gözlenmedi (p>0.05) 
fakat EMG amplitüdlerinin tedavi yapılan grupta tedavi yapılmayan gruptakine 
göre daha büyük olduğu gözlemlendi (p<0.01). 

 
 Lezyon Öncesi 

n=14 
Lezyondan Üç Hafta Sonra 

Sadece Lezyon 
n=7 

Lezyon + 
Pentoksifilin 

n=7 
Latens (ms) 1.16±0.15 2.07±0.52 1.84±0.48 

Amplitude (mV) 16.35±2.87 2.35±1.73 6.12±0.52* 

Bu sonuçlar pentoksifilin’in segmental remyelinizasyondan çok akson 
iyileşmesinde pozitif etkileri olduğunu düşündürmektedir. 
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DEPRENIL VE ÖSTROJENIN YAŞLı SıÇAN BEYINLERINDE  
OKSIDAN STRES VE SPASYAL BELLEK ÜZERINE ETKILERI 

M. Kiray, N. Uysal, A. Sönmez, S. Gönenç, O.Açıkgöz 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı-İzmir 

Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların 
yanısıra biyolojik yaşlanma sürecinde de rolü olduğu düşünülmektedir. Bu durumlar 
bilişsel süreçleri de bozmaktadır. Selektif bir MonoAminOksidaz-B (MAO-B) 
inhibitörü olan deprenilin beynin dopaminerjik bölgelerinde antioksidan enzim 
aktivitelerini arttırdığı ve nöron koruyucu etkileri olduğu yönünde  bulgular vardır. 
Östrojen de dopaminerjik bölgelerde ROS üretimini azaltabilen antioksidan bir 
hormondur. Bu çalışma,  deprenil ve östrojenin yaşlı dişi sıçanlarda antioksidan 
enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyon düzeyi ile  spasyal bellek  üzerine 
etkilerini karşılaştırmak amacıyla planlandı.  

Çalışmada Wistar albino dişi sıçanlar kullanıldı. Tüm hayvanlara 24 aylıkken 
ovariektomi yapıldı ve 3 hafta sonra rastgele gruplara ayrılarak 21 gün  enjeksiyon 
uygulandı.  Son hafta 5 gün  öğrenme deneyleri ve 6. gün prob uygulandı. Son 
enjeksiyondan 24 saat sonra decapitasyon yapıldı. Sıçanlar; I.grup; deprenil  (1 
mg/kg/g, sc), II.grup; östradiol (40 µg/kg/g, sc), III.grup; deprenil+östrojen (aynı 
dozlarda) ve IV.grup; kontrol (serum fizyolojik) olarak gruplandırıldı.  

Sonuçlar SPSS programında Oneway ANOVA (PostHoc Tukey) ile 
değerlendirildi. Tiyobarbitürik asitle reaksiyona giren maddeler(TBARS) II.grup 
prefrontal korteksinde IV’ten anlamlı olarak daha düşük (II.grup=0,2109±0,0865 
nmol/mgpr, IV=0,4166±0,0509 nmol/mgpr), striatum ve hipokampusta  I. ve II. 
grupta III ve IV’ten anlamlı olarak daha düşük (striatum I.grup=0,2285±0,0443 
nmol/mgpr, II=0,1834±0,0427 nmol/mgpr,III=0,3117±0,0513 nmol/mgpr, 
IV=0,4375±0,0427 nmol/mgpr, hipokampus I.grup=0,2468±0,0636 nmol/mgpr, 
II=0,2103±0,0526 nmol/mgpr,III=0,3619±0,0665 nmol/mgpr, IV=0,3738±0,0310 
nmol/mgpr) bulundu. Glutatyon Peroksidaz (GPx) değerleri I.ve II.grup prefrontal 
korteksinde III ve IV’e göre anlamlı olarak daha yüksek (I.grup=0,0530±0,00359 
ü/mgpr, II=0,0528±0,00326 ü/mgpr, III=0,0691±0,00373 ü/mg pr, 
IV=0,0460±0,00463 ü/mg pr) bulundu. Superoksid Dismutaz(SOD) değerleri 
III.grup striatumunda IV’ten anlamlı olarak daha yüksek (III.grup=2,2995±0,2013 
ü/mgpr, IV=1,9764±0,1785 ü/mgpr) bulundu. Prob değerlendirmesinde  III.grubun 
IV’e göre performansının (III.grup=38,28±5,18 sn, IV=26,71±6,52 sn) daha iyi 
olduğu görüldü. Sonuç olarak; östrojen ve deprenilin ayrı ayrı veya birlikte 
kullanılmalarının beynin değişik bölgelerinde antioksidan enzim aktiviteleri ve 
spasyal bellek üzerine olumlu etki yaptığı ve lipid peroksidasyonunu azalttığı 
gösterilmiştir. 
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SAĞLIKLI KİŞİLERDE VE ŞİZOFRENLERDE SİGARANIN 
SÜREKLİ DİKKATE ETKİSİ 

N. Dolu1, Ç. Özesmi1, E. Eşel2 ,C. Süer1, 
H. Kafadar3 ,S. Karakaş3 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji ABD, 2 Psikiyatri ABD, 
Kayseri; 3Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji ABD, Ankara; 

TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu (TBAG-ÇG/3) 
Mesulam tarafından 1980’li yıllarda geliştirilmiş olan İşaretleme Testi 

sürekli dikkatin ölçülmesinde kullanılan bir testtir. Bu çalışmada, İşaretleme 
Testini uygulayarak, bilgi işlemede bozukluk ve odaklanamayan dikkat ile 
karakterize olan şizofren hastalarda sürekli dikkatin ölçülmesi ve sigara 
içmenin dikkat ve performansa etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 Çalışmaya 30 sağlıklı kişi ve 30 şizofren hasta (15 sigara içen, 15 sigara 
içmeyen) katılmıştır.Kişilere düzenli harfler, düzenli şekiller, düzensiz 
harfler ve düzensiz şekiller bulunan 4 alt test verilmiş ve harflerin 
kullanıldığı testlerde hedef olan A harflerinin, şekillerin kullanıldığı testlerde 
ise belli bir hedef şeklin tekrarlarının işaretlenmesi istenmiştir. 
Kronometreyle deneğin testleri tamamlama süresi belirlenmiş, 4 testin 
toplam işaretlenen harf sayısı (ihs), atlanan harf sayısı (ahs), yanlış 
işaretlenen harf sayısı (yhs), testi tamamlama süresi (tts) hesaplanmıştır. 
Testler sigara içen kişilerde 24 saat sigarasız dönemden sonra ve yarım saat 
sigara içtikten sonra uygulanmıştır. Sigara içmeyen kişilerde ise test yapılmış 
yarım saat beklendikten sonra tekrarlanmıştır. Kontrol ile şizofren hasta 
grupları arasında ihs, ahs, yhs, tts’de istatistiksel olarak anlamlı fark 
gözlenirken (p<0.05), her iki grupta da sigara içiminin tts’ye anlamlı etkisi 
olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç olarak, İşaretleme Testinin, şizofreni hastalığının teşhisi 
aşamasında kullanılabilecek bir test olduğu, sigara içmenin şizofrenlerde ve 
kontrol grubunda testin tamamlama süresini azalttığı kanaatine varılmıştır. 

 Bu çalışma TÜBİTAK tarafından TBAG-U/17-5 nolu proje ile 
desteklenmiştir. 
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BALB/C VE C57BL/6J FARELERDE DONMA VE SAKıNMA TIPI 
KORKU İLE İLIŞKILI ANLıK ÇEVRESEL BELLEKLERDEKI 

FARKLıLıKLARıN İRDELENMESI 

K. Özgünen, T. Özgünen, E. Melik 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ADANA 

Davranışın genlerin aktiviteleri ile çevresel uyarılardan etkilendiği 
bilinmektedir. Günümüzde, biliş, duygu ve bellek gibi beyin işlemlerine 
katılan genlerin özellikleri yoğun çalışma konusudur. Davranış 
özelliklerinden sorumlu genlerin işaretleme çalışması için ilk yaklaşım, 
inbred hayvanlardaki doğal ve edinilmiş davranışların karşılaştırılmasıdır. 
İnbred hayvanlar en az 20 kuşak boyunca kardeşlerin çiftleştirilmeleri ile 
üretilebilirler ve bu şekilde başlangıçta yer alan bir farklılık inbredizasyon 
süreci içerisinde kuvvetlenerek sonraki kuşaklara aktarılır.  

Bu çalışmada iki inbred fare soyu olan Balb/c ve C57BL/6J’nin erkek 
bireyleri kullanılarak, aydınlık/karanlık pasif sakınma düzeneğinde, anlık 
korku belleğinde doğal korku yanıtını edinme, hatırlama ve tutma 
farklılıkları araştırıldı. Temel davranış parametreleri :  
1. Doğal davranışı (korku) değerlendiren kaçış süresi (escape latency), 
2. Korku belleğinde anımsamayı (retrival) değerlendiren aydınlık bölümde 

donma davranışı ve şoktan sonra aydınlık bölümden karanlık bölüme ilk 
kez girişe kadar geçen süre (ilk ileri adım süresi) (first step through 
latency),  

3. Korku belleğinde tutmayı değerlendiren aydınlık bölümde şoktan sonra 
geçirilen toplam süre. 

Deneylerde Balb/c soyu farede kaçış süresi: 26±7s; donma: 16 ±12s; ilk 
ileri adım süresi: 101±26 s; ve toplam süre: 242±22s olarak bulundu. 
C57/BL/6J soyu farede ise kaçış süresi: 33±8s; donma: 35 ± 15; ilk ileri 
adım süresi: 237 ±.32s; ve toplam süre: 289 ±.7s olarak bulundu. 
Karşılaştırmalı Mann-Whitney –U testi C57BL/6J soyu farede ilk ileri adım 
süresi ve toplam sürenin Balb/c soyu fareye göre anlamlı olarak yüksek 
ölçüldüğünü gösterdi.  

Bulgular Balb/c soyu farede anlık bellek (işletim, kısa süreli bellek) ve 
korku davranışı olan donmanın C57BL/6J soyu fareye göre daha zayıf 
olduğunu göstermiştir. Anlık korku belleğinin edinme, anımsama ve tutma 
işlevlerine katılan genlerin Balb/c soyunda baskılanmış olduğundan 
bahsetmek mümkün olabilir. 
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YÜKSEK DOĞRULUKLU, DÜŞÜK MALIYETLI SABIT AKıM 
KAYNAĞı VE BIR ÖRNEK OLARAK PASIF SAKıNMA MODELI 

M. Güven1, K. Özgünen2, E. Melik2, İ. Günay1 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Biyofizik Anabilim Dalı, 
 2Fizyoloji Anabilim Dalı, ADANA 

Nörofizyoloji, Psikofizyoloji, Farmakoloji, Biyofizik vb. gibi deney 
hayvanları ve dokular üzerinde elektriksel uyarılar kullanan disiplinlerde, 
şartlı refleks, sinir uyarımı gibi amaçlarla, doku direncinden bağımsız sabit 
akım kaynakları ve buna bağlı deney düzenekleri kullanılmaktadır. 

 Araştırmacılar deney düzeneğini kurma aşamasında basit düzenekleri 
kendileri kurmakta ancak elektronik sistemleri pahalı fiyatlarla yurtdışından 
temin etmektedir. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik ve 
Fizyoloji anabilim dalları tarafından yapılan bu çalışmada, özellikle davranış 
çalışmalarında ve sabit akım uygulanması gerektiren deneylerde kullanılmak 
üzere, maksimum 100 kΩ doku direnci üzerinden 0-5 mA arasında 
ayarlanabilir sabit akım geçirebilen, bilgisayar ile kontrol edilebilen, düşük 
maliyetli ve doğruluk derecesi yüksek sabit akım kaynağı geliştirildi. Ayrıca 
kendi imkanlarımızla yapılan aydınlık/karanlık pasif sakınma düzeneğine 
bağlanarak test edildi. 

 Bu cihazın teknik özelliklerinin ve deney sırasında yeterliliğinin 
belirlendiği testlerde 0-5 mA arasındaki akımları 0-100 kΩ arasındaki yük 
direnci üzerinden geçirebildiği ve direnç değişimlerinin elektronik devre 
tarafından mikro saniyeler içinde kompanse edilerek akımın sabit tutulduğu 
belirlendi. Ayrıca bu sistemin kullanıldığı “Balb/c ve C57BL/6J farelerde 
donma ve sakınma tipi korku ile ilişkili anlık çevresel belleklerdeki 
farklılıkların irdelenmesi” adında bir bildiri bu kongrede sunulmaktadır. 

 Bu çalışmada geliştirilen ve tüm ayrıntıları sunulan elektronik 
devrenin basitliği, kolaylıkla yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu özelliklerinin 
yanında yüksek doğrulukta çalışması, deney düzenekleriyle uyumlu esnek 
kullanım fonksiyonları ve çok düşük maliyeti, özellikle deneylerinde, 
ayarlanabilir sabit akım kaynağı kullanan araştırmacılar için bir avantajdır. 
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ÇOCUKLARDA UZAYSAL İHMAL BATARYASI VE TEST-
YENİDEN TEST GÜVENİLİRLİĞİ 

E. Güneş, E. Nalçacı 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

Çocuklarda gelişimsel sinir sistemi hastalıklarının önemli bir kısmı beynin 
sağ yarım küresi ile ilgilidir. Sağ yarım küre ile ilgili nöral devre hasarları, 
uzayın sol tarafının ihmali gibi çeşitli davranış sorunlarına yol açarlar. 
Sunulan araştırma Laboratuvarımızda geliştirilen uzaysal ihmal testlerini bir 
batarya altında toplayarak çocuk yaş grubunda test-yeniden test 
güvenilirliğini  incelemeyi amaçlamaktadır. 

Uzaysal ihmal test  bataryası  herhangi bir nörolojik sorunu olmayan 7-13 
yaş arasındaki çocuklara uygulanmış (n=18) ve test-yeniden test güvenilirliği 
incelenmiştir. Bataryada bulunan El-Ayak-Göz tercihi ölçekleri, Parmak 
Vuru Testi, Küp Yerleştirme Testi (KYT), Çizgi Bölme Testi (ÇBT) ve 
Dönme Yönü Tercihi Testi 4 hafta ara ile aynı çocuklara uygulanmıştır. El-
Ayak-Göz tercihi ölçekleri çocuklarda beynin yanallaşmasını test etmektedir. 
Parmak vuru testi her iki elin ince motor başarısını değerlendirmekte ve 
motor yanallaşma için kanıt sağlamaktadır. KYT uzaysal işleyen bellek 
testidir ve deneklerin gösterdiği ihmal, sağ ve sol uzaysal alanda ayrı ayrı 
değerlendirilmektedir. Laboratuvarımızda bilgisayar aracılığıyla deneklere 
sunulan ÇBT, uzaysal ihmale en duyarlı testlerden biridir. Dönme Yönü 
Tercihi Testi’nde, deneklerin ses uyaranına yanıt olarak dönmeleri sırasında 
sağdan veya soldan dönme tercihi incelenmektedir. Dönme yönü tercihinin 
dopaminerjik asimetri ve sağ yarım kürenin dikkatle ilgili işlevlerinden 
etkilendiği düşünülmektedir.  

Çalışmaya alınan çocukların biri dışında hepsi sağlaktı. Uygulanan ihmal 
testleri, erişkin gruplarda olduğu gibi, incelenen yaş grubundaki çocukların 
uzayın sağ yarısını hafif, ama anlamlı olarak ihmal ettiklerini gösterdi. 
KYT’nde, sağ alanda sol alana göre başarıları düşüktü ve daha fazla küpü 
ihmal ediyorlardı. ÇBT’nde, çizgiler soldan sunulduğunda her iki elle de orta 
noktanın soluna anlamlı olarak bölme eğilimindeydiler. Dönme testinde 
%64.32 ± 18.82  oranında soldan dönmeyi tercih ettiler. Tüm testler, test-
yeniden test çalışmasında anlamlı ve yüksek bir korelasyon gösterdi. 
Bulgular sunulan bataryanın ilköğretim çağı çocuklarında güvenilir olarak 
kullanılabileceğini düşündürmüştür. 
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NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİTÖRÜ L-NAME MATERNAL 
AGRESYONU AZALMAKTADIR 

M. Yıldırım, S. Ankaralı, C. Marangoz 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 55139 
SAMSUN 

Dişi kemirgenler yavrularını büyütürken onları yabancılara karşı korumak 
için oldukça saldırganlaşırlar. Bu davranış maternal agresyon olarak 
adlandırılmaktadır. Maternal agresyonun hormonal ve nörobiyolojik 
temelleri henüz tam olarak bilinmemektedir. 

Vücuttaki bir çok fizyolojik ve patolojik olayda rol oynayan nitrik oksit 
(NO), merkezi sinir sisteminde de yaygın olarak bulunmaktadır. Gaz 
tabiatında bir nörotransmitter olan NO’nun memelilerde ve özellikle 
insanlarda davranışlara olan etkisi merak konusudur. 

Sunulan çalışmada, 10-12 haftalık, 200-250 gr ağırlığında 20 adet dişi 
Wistar sıçan üzerinde NO’nun maternal agresyona olan etkisi araştırıldı. 
Çalışmada nonspesifik bir nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü olan L-
NAME (NG-nitro-L-arjinin metil ester hidroklorid) kullanıldı. Doğumu takip 
eden ikinci gün içerisinde yavrulu dişi sıçana intraperitoneal (i.p.) yoldan 
serum fizyolojik verilerek kafese yerleştirilen yabancı dişi sıçana karşı 
sergilenen agresif davranışlar kayıt edildi. Bu işlemden 24 saat sonra i.p. 
yoldan 60 mg/kg L-NAME uygulanarak 20 dk. boyunca sergilenen agresif  
davranış verileri tekrar kayıt edildi. Diğer bir grup dişi sıçanda da D-
NAME’in (NG-nitro-D-arjinin metil ester hidroklorid) etkisi araştırıldı. L-
NAME grubundaki sıçanlardan serum fizyolojik ve L-NAME uygulandıktan 
sonra elde edilen ortalama ± standart hata değerleri sırası ile; ilk saldırı 
zamanı için 251±38 - 872±167, saldırı sayısı için 7,5±2 – 3,9±2, saldırı 
şiddeti için 12±4 – 4,3±3 ve saldırı süresi için 50±18 - 23±12 olarak 
saptandı. Verileri değerlendirmek için Paired T testi kullanıldı. 

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde i.p. yoldan verilen 60 mg/kg L-
NAME’in yavrulu dişi sıçanlarda ilk saldırı zamanını anlamlı olarak 
arttırdığı, saldırı sayısı, saldırı şiddeti ve toplam saldırı süresinde ise anlamlı 
derecede azalmaya neden olduğu saptanmıştır. D-NAME grubunda böyle 
anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Elde edilen bu sonuçlar, NO’nun 
maternal agresyon oluşumunda rol oynadığını göstermektedir. 
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DENEYSEL STRESİN DİŞİ VE ERKEK FARELERDE 
PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN KONVÜLSİYONLAR 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

S. Y. İnan, F. Aksu 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 01330 
Balcalı, Adana 

Seks hormonlarının GABA-A/benzodiazepin/Cl- kanal kompleksini 
etkileyerek, pentilentetrazol (PTZ) ile oluşturulan konvülsiyonları modüle 
ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada immobilizasyon, soğuk ve 
immobilizasyon + soğuk stresinin swiss albino türü dişi ve erkek farelerde 
100 mg/kg PTZ ile oluşturulan konvülsiyonlar üzerine etkileri araştırıldı. 
Tüm deneysel çalışmalar için Çukurova Üniversitesi Deney Hayvanları Etik 
Kurulu onayı alındı. İmmobilizasyon stresi; fareleri dar bir tünel içerisinde 
30 dakika sıkıştırarak, soğuk stresi; fareleri +4 ± 1 oC’de 30 dakikalığına 
serbestçe bırakarak, immobilizasyon + soğuk stresi de fareleri immobil hale 
getirdikten sonra 30 dakika +4 ± 1 oC de bırakarak oluşturuldu. PTZ, stresten 
5 dakika sonra i.p yoldan uygulandı. Elde edilen sonuçlar ortalama ± standart 
hata (S.E.) şeklinde hesaplandı ve verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü 
varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanıldı. Grup varyansları Levene 
testine göre heterojen yapıya sahip olduğundan, çoklu karşılaştırma testi için 
post-hoc Tamhane’s T2 testi kullanıldı. P<0.05 ve daha küçük olan P 
değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Stres, dişilerde tremor sayılarını kontrole göre artırırken, erkeklerde 
azalttı. Dişilerin kuyruk dikleme sayıları stresten etkilenmezken, erkeklerde 
kontrole göre azaldı. Klonik konvülsiyon sayısı sadece immobilizasyon + 
soğuk stresinde kontrole göre artış gösterdi. Stres, her iki cinste de 
vokalizasyon sayısını etkilemedi. Tüm fareler bir kez tonik konvülsiyon 
geçirerek öldüler (ölüm oranı = %100). Tremorların başlama zamanı sadece 
immobilizasyon + soğuk stresinde kontrole göre belirgin derecede arttı. 
Benzer şekilde, sadece immobilizasyon + soğuk stresinde klonik 
konvülsiyonların başlama zamanı kontrole göre belirgin artış gösterdi. Tonik 
konvülsiyonların başlama zamanı da sadece immobilizasyon + soğuk 
stresinde kontrole göre anlamlı ölçüde arttı. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, PTZ’nin dişi ve erkek farelerde çeşitli 
konvülsiyon parametrelerini farklı etkilediğini, özellikle immobilizasyon + 
soğuk stresinin konvülsiyon eşiğini yükselttiğini, ayrıca dişi farelerin 
erkeklere göre daha kısa sürede konvülsiyonlara başladığını söyleyebiliriz. 
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ANKSİYETE MODELİ OLUŞTURULAN DENEY 
HAYVANLARINDA CİNSİYETİN VE YAŞIN SAKINMA VE 

KAÇMA CEVAPLARINA ETKİSİ 

A. Küçük, A. Gölgeli 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Kayseri 

Bu çalışmada,  anksiyete modeli oluşturulan deney hayvanlarında cinsiyet 
ve yaş farklılıklarının test edilen parametreleri etkileyip etkilemediği 
araştırıldı. Bu amaçla 40 adet fare (Balb-c) ve 40 adet sıçanda (Wistar 
Albino) Yükseltilmiş T-labirent düzeneği ile anksiyete oluşturulup, genç ve 
yaşlı, dişi ve erkek gruplarda kısa süreli hafıza ve emosyonel öğrenme 
cevapları elde edildi. 

Yükseltilmiş T-Labirent, eşit boylarda üç kolu olan, yerden belli bir 
yükseklikte, fare ve sıçan için farklı ebatlarda hazırlanmış bir düzenektir. 
Kapalı kola konulan hayvanın bu kolu terk etmesi için geçen süre bazal 
çıkma süresi olarak kaydedildi. Bu işlem   30 sn ara ile iki kez  tekrarlandı, 
kısa süreli hafızayı yansıtan  şartlı korku cevabı (sakınma 1 ve sakınma 2 ) 
elde edildi. Açık kola bırakılan hayvanın bu kolu terk etmesi ise şartsız 
korku cevabı (kaçma süresi) olarak ifade edildi. 

Deney hayvanlarının şartlı korkuya cevapları Repeated Measures ve 
Mann Whitney-U, şartsız korku cevabı ise tek yönlü ANOVA (Scheffe) testi 
ile değerlendirildi.  

Fare ve sıçanlarda, inhibitör sakınma cevapları, bazal süreye göre her 
grup için uzadı. Ancak istatistiksel anlamlılık sadece genç erkek farelerde 
(bazal süre: 18.50±2.98 sn, sakınma 1 süresi 188.50±36.55 sn) ve yaşlı dişi 
farelerde (bazal süre: 17.80±4.06 sn, sakınma 1 süresi 124,20±40.28 sn) 
gözlendi. Bazal süre ve sakınma 2 süresinde gruplar arası fark bulunmadı. 
Sakınma 1 süresi, yaşlı erkek farelerde 168.00±33.05 sn, genç erkek 
farelerde ise 249.50±30.57 sn bulundu (p<0.05). Kaçma süreleri yaşlı 
farelerde gençlere göre kısaldı, cinsiyetler arasında fark bulunmadı. 
Sıçanlarda şartlı korku cevabı bütün gruplarda uzadı, yaş ve cinsiyet 
farklılığı göstermedi. Kaçma cevapları da yaş ve cinsiyeten etkilenmedi 
(p>0.05). 

Hayvan modellerinde yaş ve cinsiyet farklılıklarının cinse ve kullanılan 
modele göre önemli olabileceği  sonucuna varıldı. 
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BÜYÜME HORMONU YETMEZLİĞİ OLAN YETİŞKİNLERDE 
ÖĞRENME YETENEĞİ VE KISA SÜRELİ BELLEĞİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Gölgeli1, Ç. Özesmi1, F. Tanrıverdi2, C. Süer1,  
S. Karakaş3, F. Keleştimur2 

Erciyes Üniversitesi, Tıp  Fakültesi, 
 1 Fizyoloji ,2 Dahiliye ve Endokrinoloji  Anabilim Dallları, 
3 Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı 

Büyüme hormonu eksikliğinde ortaya çıkan nöropsikolojik bozukluklara 
bağlı olarak kognitif süreçlerde değişiklik olabileceği düşünülmektedir. 
Büyüme hormonu yetmezliği olan hastalarda, öğrenme yeteneğinin ve kısa 
süreli  belleğin bozulan metabolik süreçlerle etkilenmesi de düşünülebilir. Bu 
çalışmada büyüme hormonu yetmezliği olan yetişkinlerde öğrenme 
yeteneğinin  ve kısa süreli hafızanın nöropsikolojik testler kullanılarak 
araştırılması amaçlandı. 

Erciyes Üniversitesi  Tıp Fakültesi Endokrin polikliniğinde, Sheehan’s 
Sendromu tanısı konulan büyüme hormonu yetmezliği olan 17 yetişkin 
hastada (yaş ortalaması: 49.9±10.13)  ve aynı eğitim düzeyindeki, kontrol 
grubunu oluşturan 11 sağlıklı  bayanda (yaş ortalaması: 48.0±7.25) 
nöropsikolojik testler uygulandı. Türk toplumuna göre Standardizasyonu 
yapılan BİLNOT bataryası.(Karakaş ve arkadaşları 1996) kapsamındaki  
Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT; Serial Digit Learning Test) öğrenme 
yeteneğini  test etmek için ve Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu 
(GİSD-B) kısa süreli hafızayı test  etmek için  kullanıldı. Büyüme hormonu 
yetmezliği olan  hastaların ve  kontrol grubunun test sonuçları nonparametrik 
testlerden Mann Whitney-U testi ile karşılaştırıldı. 

Ortalama sayı dizisi puanı ve işitsel sözel, işitsel yazılı, görsel sözel ve 
görsel yazılı puanları  hasta grubunda kontrol grubu na göre daha düşük  
olarak elde edilmiş ancak istatistksel olarak  anlamlı fark bulunmamıştır 
(p>0.05).  

Sonuç olarak, büyüme hormonu yetmezliği olan hastalarda, öğrenme 
yeteneğinin ve kısa süreli belleğin bozulan metabolik süreçlerden  
etkilenmediği söylenebilir. 
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BEYİN İSKEMİSİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA DİAZEPAMIN 
SAKINMA VE KAÇMA CEVAPLARINA  ETKİSİ 

A. Gölgeli1, E. Köseoğlu2, A. Menkü3, İ. İkizceli4 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Fizyoloji Anabilim Dalı,  
2Nöroloji Anabilim Dalı, 3Nöroşirüji Anabilim Dalı,  

4İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Kayseri 
Deney hayvanlarında karotid arter ligasyonu histopatolojik verilerindeki 
benzerlikten dolayı insandaki iskemik durumunu taklit eder. Bu yöntemle 
striatumda ve CA1 hippokampal bölgede hasar oluştuğu gösterilmiştir. 
Amacımız; iskemi modeli oluşturulan sıçanlarda, diazepamın nöroprotektif 
etkisini araştırmak, sakınma ve kaçma cevaplarını incelemektir.Çalışmada 45 
adet yetişkin erkek Swiss Albino sıçan kullanıldı.Deney grubunu oluşturan  
30 sıçana ketamin anestezisi altında (20-30 mg/kg) sağ ana karotid arter 
ligasyonu yapıldı. Deney grubunun yarısına ilk iki saat içerisinde diazepam 
(5 mg/kg İP) verildi, üç gün boyunca 5 mg/kg/gün şeklinde tedavi 
sürdürüldü. Deney grubunun diğer yarısına aynı şekilde serum fizyolojik 
verildi. Kontrol grubunu oluşturan 15 sıçana hiçbir müdahalede bulunulmadı. 
Üç günün sonunda T-labirent düzeneğinde sakınma ve kaçma  cevapları 
değerlendirildi.Yükseltilmiş T-labirent, yerden yüksekliği 50 cm olan, eşit 
ölçülerde üç kolu bulunan bir alettir. Kollardan biri 40 cm yükseklikte bir 
duvar ile çevrilidir. Yükseltilmiş T-labirentin kapalı koluna bırakılan 
hayvanın bu kolu terk etme süresi (bazal çıkma süresi) kaydedilir, bu 
uygulama 30 sn ara ile iki kez (sakınma 1 ve sakınma 2 cevapları) 
tekrarlanır. Açık kollardan birine bırakılan sıçanın kapalı kola girme süresi 
ise kaçma süresi (şartsız korkuya cevap) olarak alınır. Bulgular Wilcoxon ve 
Mann Whitney-U testi ile karşılaştırıldı. İskemi öncesi ve sonrası her iki 
grupta da bazal çıkma süresi, ve sakınma süreleri uzamıştır, ancak 
istatistiksel olarak anlamlı değildir(p>0.05). Kaçma süresi ise iskemi 
sonrasında  her iki grupta anlamlı olarak uzamıştır (p<0.05). Diazepam alan 
ve almayan grupların davranış parametreleri karşılaştırıldığında şartlı korku 
cevaplarında  anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Şartsız korku cevapları 
(kaçma süreleri) diazepam  alan grupta daha da uzamıştır. (p<0.05).  

Sonuç olarak tek taraflı karotid arter ligasyonu yapılarak iskemi modeli 
oluşturulan sıçanlarda şartlı korku cevabının  etkilenmediğini ancak şartsız 
korku cevaplarının uzadığını ve diazepamın kaçma süresine etkili olduğunu 
gösterir. Bulgularımız sakınma ve kaçma cevaplarının beyinde farklı 
bölgelerden kaynaklandığı görüşünü desteklemektedir.  
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YAŞLıLARDA KALISTENIK EGZERSIZLERIN FIZIKSEL 
UYGUNLUK VE BILIŞSEL FONKSIYONLARA ETKILERI 

B. Kara1, L. Pınar1, F. Uğur2, M. Oğuz3 

Dokuz Eylül Üniversitesi 1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.;  
Tıp Fakültesi 2Dahiliye ve 3Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir 

Her yaş ve sağlık durumundaki kişilere olduğu gibi yaşlılarımıza da  
uygulanabilen farklı egzersiz programları fiziksel uygunluğu geliştirmekte, 
serebral kan akışını arttırarak santral sinir sistemindeki nörokimyasal 
değişikliklerle bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, İzmir “Nebahat Dolman Yaşlı Danışma 
Merkezi”ne, entelektüel aktiviteler için ayaktan devam eden, 60-80 
yaşlarında, göreceli olarak sağlıklı kadınlara “kalistenik egzersizler” 
yaptırılarak; egzersizin fiziksel uygunluk, bilişsel performans ve yaşam 
kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. 

Egzersiz programına, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye  
Anabilim Dalı’nda genel bir sağlık kontrolünden geçirilerek; egzersiz 
indikasyonu konmuş ve “yaşlıların egzersiz yapabilme koşullarını belirleyen 
uluslararası kriterlere” uyan, 45 gönüllü kadın katılmıştır. “Carlson Fatigue 
Curve” testinden modifiye edilmiş, geniş kas gruplarını submaksimal 
düzeyde ve ritmik olarak çalıştıran, aerobik bir egzersiz türü olan “kalistenik 
egzersizler”, günde 45-50 dk. olmak üzere, haftada 3 gün, 4 ay süre ile ve bir 
fizyoterapist gözetiminde uygulanmıştır. Egzersiz programı öncesi ve dört 
aylık program sonrası uygulanan “Fiziksel Uygunluk Test Bataryası” 
sonuçlarına göre, vücut kompozisyonu, kardiyopulmoner uygunluk, motor 
uygunluk, kas iskelet sistemi uygunluğunda anlamlı iyileşmeler saptanmıştır 
(p<0.05). Bilişsel fonksiyonları değerlendirmede; “Stroop Testi”, “Wechsler 
Memory Scale” in “Görsel Bellek Testi”, “Sözel Bellek Süreçleri Testi”, 
“Digit Span Testi”, “Color Trails Testleri” uygulanmış; 4 aylık egzersiz 
programından sonra yaşlılarımızda, özellikle anlık bellek ve öğrenme 
fonksiyonlarında anlamlı iyileşmeler saptanmıştır (p<0.05). 

Sonuç olarak, fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, vitalite, ağrı, genel 
sağlık, mental sağlık, emosyonel rol güçlüğü gibi yaşam kalitesini belirleyen  
“SF Yaşam Kalitesi Ölçeğinin” değerlendirilmesinde, 4 aylık egzersiz 
programı sonucunda yaşlılarımızın verilerinde anlamlı iyileşmeler ortaya 
çıkmış; yaşlılar genel iyilik hallerini ve memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.  
İstatiksel analizler: İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Person 

Korelasyon Analizi, tek yönlü ANOVA;  SPSS (Windows 10.0) ile yapılmıştır. 
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YAŞLILARDA DÜŞMEYE NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

 

Ö. Bozan, L. Pınar  

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O., İzmir 
 

Yaşlılıkta ortaya çıkan sistemik bozukluklara ek olarak düşme ve düşme 
sonucu gelişebilecek komplikasyonlar da önemli bir sağlık sorunudur. 65 
yaşın üzerindeki yaşlıların %30' unun düşme riski taşıdığı ve yaralanma 
durumuna göre yaşlı ölümlerinin büyük çoğunluğunun bu nedenle meydana 
geldiği bildirilmektedir. 

Bu çalışmada, İzmir "Nebahat Dolman Yaşlı Dayanışma Merkezi”ne 
günlük entellektüel aktiviteler için devam eden ve ağır bir sistemik veya 
mental bozukluğu olmayan 60-85 yaşları arasında, erkek ve kadın 100 
yaşlının denge kapasiteleri ve düşme eğilimleri araştırılmıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı tarafından 
ön muayeneden geçen yaşlılarımıza uygulanacak testler ayrıntılı olarak 
anlatılmış, her birinden katılım izin formu alınmıştır. 

Yaşlılar, yorgunluk ve fiziksel zorlanma yaratmayacak düzeyde basit 
hareketleri ve sorgulamaları içeren, "Mobilite Değerlendirme Formu", 
"Denge Testi" ve "Fonksiyonel Bağımsızlık Testi" ile değerlendirilmiş; 
veriler SPSS (Windows 10.0) istatistik programında, Pearson Korelasyon 
Analizi ile incelenmiştir. 

Yılda en az bir veya daha fazla düşme hikayesi olan 100 kişilik yaşlı 
grubumuzun 93' ünün yılda birden çok düştüğü; %49’unun denge skorunun 
4’ün altında olduğu ve bu kişilerin dengeleri ile ayak bileği mobilitesini 
etkileyen kas zayıflıklarının (m.tibialis anterior r=0.336, p=0.001, peroneal 
kaslar r=0.272, p=0.006, m. gastroknemius r=0.273, p=0.006), alt 
ekstremiteye ait limitasyonların (r=0.397, p=0.000), osteoporoz hikayelerinin 
(r= 0.295, p=0.003) ve Fonksiyonel Bağımsızlık Testi bulgularının (r=0.586, 
P=0.000) ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak bu çalışmada incelenen, göreceli olarak sağlıklı olan ancak 
yılda en az bir veya daha fazla düşme hikayesi olan yaşlılarımızda; denge 
bozuklukları, alt ekstremite kaslarında kuvvet kayıpları ve dolayısıyla ayak 
bileği mobilitesinde zayıflıklar saptanmıştır. 
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EPILEPTIK NÖBETLERDE BEYINDE NOS AKTIVITESI; 
CINSIYETE BAĞLı DEĞIŞIKLIKLER 

K. Akgün Dar1, G.Y. Üzüm2, K. Gümüştaş3, İ. Uyaner1 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü1; 
 İstanbul Tıp Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı2;  

Cerrahpaşa Tıp fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı3, İstanbul 
Nitrik oksit(NO), NO sentaz (NOS) tarafından L-Argininden sentez edilen 

nöronal haberci olup çeşitli beyin fonksiyonlarının modülatörüdür. Tüm 
vücutta endojen haberci olan NO’in bilinen etkisi vazodilatatör olduğudur. 
Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar da NO’in dopamin, glutamat, 
GABA nın metabolizmasını regüle edebileceği, konvülzif nöbetlerin 
patogenezinden sorumlu olabileceğine dair raporlar vardır. Ancak epileptik 
nöbetlerde NO’in rolü hala açık değildir. Endojen bir antikonvülzan 
olabileceğine dair yayınlar varken tam tersine prokonvülzan etkisini gösteren 
çalışmalar da vardır. Epileptik nöbetlerde cinsiyete bağlı hassasiyet farkı 
olduğuda bir gerçektir. Nöbetler ve cinsiyet hormonlarının ilişkisini araştıran 
çalışmalarda da çelişkili sonuçlar rapor edilmiş olup, östrojenin nöbetlere 
karşı koruyucu yada kolaylaştırıcı etkilerinden söz edilmiştir. Buradan 
hareketle çalışmamızda pentilentetrazol ile oluşturulan nöbetlerde, cinsiyete 
bağlı olarak beyinde bölgesel endojen NOS aktivitesi, ayrıca beyin 
dokusunda NO sentezinin göstergesi olan nitrit nitrat metabolitlerinin miktarı 
saptanarak epileptik nöbet oluşumunda endojen NO’nun sorumluluğu 
araştırıldı. 

Deneylerimizde ortalama 250 gr ağırlığında Wistar türü erkek ve dişi 
sıçanlar kullanıldı. Çalışma erkek ve dişi alt gruplarının bulunduğu 2 grupta 
planlandı: 1-Kontrol grubu (serum fizyolojik) 2-PTZ grubu (80 mg/kg i.p 
PTZ). Her iki grupta da tonik kronik nöbetler, ilk dakikalarda başladı ve 
1saat süreyle izlendi. Dişilerde PTZ uygulanmasından hemen sonra nöbetler 
başladı .Nöbetler şiddetli ve daha uzun süreli oldu. Erkeklerde ise 
enjeksiyondan 1 yada 3 dakika sonra başlayan nöbetlerin şiddeti dişilerden 
daha düşüktü. Daha sonra sıçanlar dekapite edilip beyinler çıkarıldı. NADPH 
diaforez histokimyasal yöntemi ile NOS aktivitesine bakılmak üzere korteks, 
talamus, hipokampus bölgeleri ayrı ayrı fikse edildi. Ayrıca beyin dokusunda 
Griess reaksiyonu ile total nitrit nitrat tayini yapıldı. 

Çalışmamızdan elde edilen preliminer sonuçlara göre; dondurma-kurutma 
yöntemi ile alınan kesitlerin histokimyasal reaksiyondan sonra fotoğrafları 
çekildi. PTZ verilen her iki cinste de kontrol grubuna göre her üç beyin 
bölgesinde de NOS pozitif reaksiyon (koyu mavi depozitler) daha azdı. 
Ayrıca bu azalma dişide dahada belirgindi. Buna bağlı olarak NO sentezinin 
göstergesi olan nitrit /nitrat miktarıda deney gruplarında kontrole göre daha 
düşüktü. 
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SıÇANLARDA, ALLOSENTRIK VE EGOSENTRIK KOŞULLARDA 
GERÇEKLEŞTIRILEN MEKANSAL ÖĞRENIMDE  BIREYSEL 

VARYASYONUN DEĞERLENDIRILEMESI 

 U. Gümüşbaş, E. J.-Doğru,  F. Kara 

Orta-Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 06531 Ankara, Turkiye 

Deneylerde 42-tane, üç aylık, erkek Wistar sıçan kullanılmıştır. Bu 
çalışmada, sıçanlarda farklı koşullarda gerçekleştirilen mekansal 
öğrenimin’de  grup arası ve grup içi varyasyonu araştırılmıştır. Labirent’teki 
performansın önceden kararlaştırılmış kritere ulaşma hızı ve 10 günlük 
aradan sonra performans seviyesi ölçülmüştür. 12-kollu radyal labirent’te 
pekiştirici, rasgele seçilen 6 kola konulmuş ve bu durumda sıçanların yaptığı 
iki tür hata: 1) uzun süreli bellek hataları olarak adlandırılan boş kollara 
girişler ve 2) kısa süreli (işlevsel) bellek hataları olarak tanımlanan, 
pekiştirici bulunan ama deneme sırasında daha önce ziyaret edilen kollara 
tekrardan girişler şeklinde olmuştur. Labirent’teki öğrenmenin 
gerçekleştirildiği iki farklı koşul şu şekilde oluşturulmuştur: 1) deneme odası 
belirgin görsel nesnelerle (“allocentric cues”) donatılmıştır (Group A), ve 2) 
labirent düz renk perde ile çevrilerek odada bulunan görsel sinyaller  elimine 
edilmiş, bu durumda sıçanlar seçimlerini, vestibülar ve kinestetik uyarılara 
(“egocentric cues”) göre yapabilmişlerdir (Group E). Verilerin istatistik 
analizi ANOVA ve Spierman’s korelasyon testi  ile yapılmıştır. Öğrenmede 
kritere ulaşma hızı mekansal görsel sinyalleri içeren düzenekte belirgin bir 
şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür (p≤0.001). Gruplar arasında görülen 
ve deneysel koşullara bağlı öğrenme hızında ki fark uzun süreli bellek 
hatalarındaki farkı yansıtmaktadır (p≤0.001). Grup içi analizi yapabilmesi 
için aynı grupta olan sıçanlar kritere ulaşma hızına göre üç alt grupa 
ayrılmiştir: “zayıf”(öğrenme süresi ≥ grup ortalaması + 3 SEM), ”iyi” 
(öğrenme süresi ≤ grup ortalaması – 3 SEM) ve “orta” (gere kalanı). Grup içi 
öğrenmedeki varyasyonun uzun süreli bellek hatalarına değil, tersine kısa 
süreli bellek hatalarındaki farklara bağlı olduğu görülmüştür (p≤0.02). Diğer 
özellikler gibi, hayvanlarda bellek ve öğrenme kapasitesi çevreye uyum 
sağlamada ve hayatta kalmada büyük önem taşimaktadır ve bu yüzden doğal 
seleksyona tabidir. Sonuçlarımıza göre, sıçanlarda, yem arama sırasında 
mekansal navigasyon büyük ölçüde görsel sinyaller ve bunlarla ilgili belleğin 
kontrolündedir. Muhtemelen doğal seleksyon yoluyla sıçanlarda uzun süreli 
görsel bellek güçlendirilmiş ve bununla birlikte bellekte görünen bireysel 
varyasyon azaltılmıştır. Bu durumda öğrenmede grup-içi bireysel veryasyon 
hayvanlar arasında kısa süreli bellekte ki farklıklara dayanmaktadır. 
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KRONİK STRES VE NİKOTİNİN GLUKOZ VE NİTRİK OKSİD 
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FARKLILIKLARI 

E. Yıldırım1, L. Kanıt2, D. Taşkıran2, Ş. Pöğün2 

1 EÜTF 4. Sınıf Öğrencisi, EBAT başkanı 
2 EÜTF Fizyoloji ABD ve EU Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 

Nikotin glukoz kullanımını artırmaktadır ve sigarayı bırakma programlarında 
glukoz kullanılması önerilmektedir. NO, nikotinin etkilerinde ve stres yanıtında rol 
alır. Tüm bu etkilerde cinsiyet farklılıkları vardır. Bu ilişkilerden yola çıkarak 
nikotin ve/veya stresin sıçanlarda kan glukoz ve NO metabolitlerine etkisi ve bu 
etkide cinsiyet farklılıkları araştırılmıştır. Çalışmada 100 adet erişkin erkek ve dişi 
Sprague Dawley sıçan kulanıldı (Gruplar (n=10), erkek ve dişi: Naif, Nikotin (NK), 
Serum Fizyolojik (SF), SF+Stres, NK +Stres). NK (s.c. 0.4mg/kg) veya SF 09:00-
11:00; 60 dk immobilizasyon stresi 11:00-13:00 saatleri arasında 15 gün uygulandı. 
Naif hayvanlara uygulama yapılmadı. Ağırlıklar deney boyunca 5 kez ölçüldü. 
Uygulamaların sonunda hayvanlar bir gece aç bırakılıp ertesi gün 09:00-12:00 
arasında dekapitasyon ile öldürüldü; toplanan kanda glukoz tayin edildi ve serumlar 
nitrit nitrat tayinleri için hazırlandı. Sonuçlar ANOVA, post-hoc Duncan veya t-
testleri ve Pearson korelasyonu ile SPSS pogramında değerlendirildi. Glukoz 
düzeyleri dişilerde erkeklerden daha yüksek (F=7.57, p<0.01) ve uygulamalar 
arasında farklı (F=4.39, p<0.005) bulundu. SF uygulanan dişilerde glukoz 
değerlerinin erkeklerden daha yüksek (p<0.05), enjeksiyon yapılan tüm gruplardaki 
değerlerin dişilerde naif hayvanlardan daha yüksek (p<0.01), stres uygulanan 
erkeklerdeki glukoz değerlerinin de naif hayvanlardan daha yüksek olduğu 
(p<0.001) görüldü. Ağırlık farkları karşılaştırıldığında gruplar arası fark (F=7.40, 
p<0.0001) ve grup x cinsiyet interaksiyonu (F= 3.68, p<0.05) saptandı. Dişi naif 
hayvanlar erkeklerden daha fazla (35~21g), SF uygulanan dişiler erkeklerden 
(23~35g) ve naif dişilerden daha az, diğer tüm gruplarda, her iki cins çok az kilo 
aldı (8-13.5g). NO metabolitlerinde cinsiyet farkı saptandı (dişiler<erkekler, 
F=14.001, p<0.0001). Cinsiyet farkı naif ve SF gruplarında belirgindi (p<0.05 ve 
0.01), dişilerde gruplar arası fark yoktu, erkeklerde ise NK uygulanan grupta naif ve 
SF grubuna göre metabolitler yükselmişti (p<0.05). Glukoz düzeyleri ve NO 
metabolitleri arasında negatif korelasyon saptandı (-0.296, p<0.005). Sonuçlarımız 
vücut ağırlığı, serum glukoz ve nitrit+nitrat düzeylerinin düzenlenmesinde nikotin 
ve immobilizasyon stresi uygulamalarının cinsel dimorfik etkileri olduğunu ortaya 
koymaktadır. Enjeksiyon stresi sadece dişilerde, immobilizasyon stresi her iki cinste 
glukoz düzeylerini yükseltmiş ve erkeklerde nikotin uygulaması stresle yükselen 
kan glukoz düzeylerini düşürmüştür. Dişilerde vücut ağırlığındaki artış, nikotin ve 
stres uygulamalarıyla, benzer şekilde, erkeklerde ise sadece nikotin uygulamasıyla 
baskılanmaktadır. Stres’in kan NO metabolitlerine etkisi saptanmamış, nikotin 
sadece erkeklerde NO metabolitlerini artırmıştır. Glukoz düzeyleri ile NO 
metabolitleri arasındaki negatif korelasyon da bu bulguları desteklemektedir. 
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1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisi; 
2 EÜTF Fizyoloji ABD ve EU Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 

Cinsiyet farkları sadece üreme fonksiyonları ile sınırlı olmayıp beyin ve 
davranışa da yansımaktadır. Bu bağlamda, bazı öğrenme testlerinde erkekler, 
bazılarında dişiler daha yüksek performans sergilemektedirler. Örneğin, aktif 
sakınma öğrenmesinde dişi sıçanlar erkeklerden daha başarılıdırlar. Bu 
farklılığın altında yatan mekanizmada cinsiyet hormonlarının organize ve 
aktive edici etkilerinin olması olasıdır. Sunulan çalışmada, erkek ve dişi 
sıçanlara gonadektomi uygulanmış ve cinsiyet hormonlarının aktive edici 
etkilerinin aktif sakınma öğrenmesine olası etkileri araştırılmıştır. 

Çalışmada 4 grup erişkin erkek ve dişi Sprague Dawley sıçan 
kulanılmıştır. Gruplar: dişi kontrol (n=9), dişi gonadektomi (n=8), erkek 
kontrol (n=9), erkek gonadektomi (n=8). Öğrenme deneylerine gonadektomi 
yapıldıktan 8 hafta sonra başlanmıştır. Aktif sakınma öğrenmesi 5 gün 
süreyle ve her gün 15 deneme olmak üzere uygulanmıştır. Şartlı uyaran 
olarak  zil sesi, şartsız uyaran olarak öğrenme kutusunun tabanından verilen 
elektrik şoku seçilmiştir. Beklenen doğru yanıt sesi duyunca çubuğu 
tırmanarak şoktan kurtulmaktır. Sonuçlar ANOVA ve post-hoc Duncan testi 
ile değerlendirilmiştir.  

Tüm gruplarda performansta (doğru yanıtlar) günler açısından anlamlı 
farklılık olduğu (p<0.0001) ve ayrıca dişilerin performanslarının erkeklerden 
daha iyi olduğu (p<0.05) bulunmuştur; bu nedenle her gün için ayrıca post-
hoc testler yapılmıştır. Duncan testlerinin sonuçlarına göre, dişi kontrol 
grubunun performansının, deneylerin 3., 4., ve 5. günlerinde diğer üç gruptan 
anlamlı derecede daha iyi olduğu bulunmuştur (p<0.05). Diğer 3 grup 
arasında ise herhangi bir fark olmadığı saptanmıştır. 

Sonuçlarımız, gonadektominin erkeklerde aktif sakınma öğrenmesindeki 
performansı etkilemediğini, oysa dişilerde gonadektominin aktif sakınma 
öğrenmesini bozduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, dişi cinsiyet 
hormonlarının aktif sakınma öğrenmesinde performans üzerine olumlu 
etkileri olduğu görüşünü desteklemektedir. 
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Kürklü memelilerin ıslandıkları zaman silkinerek üzerlerindeki suyu atmaya 
yönelik davranışları, termoregülasyon ile bağlantılıdır ve “ıslak köpek silkinmeleri” 
(wet dog shakes, WDS) adını alır. Limbik yapıların elektriksel stimülasyonu ve 
farmakolojik girişimler (kainat, KA) de sıçanlarda WDS ortaya çıkmasına yol açar. 
Ayrıca, WDS eksitotoksisite ile de ilişkilidir. Nω-Nitro-L-arginine (L-NA, 50 mg/kg, 
i.p.) ile NOS aktivitesi baskılandığında, hem fizyolojik, hem KA ile uyarılan WDS 
davranışı baskılanmış ve KA uygulanan sıçanlarda ortaya çıkan nöbetlerin şiddeti 
artmıştır (Koylu ve ark., 2002). Nikotinin WDS’leri baskıladığı gözleminden yola 
çıkılarak nöroprotektif olabileceği önerilmiştir (Shytle ve ark., 1995); ancak söz 
konusu çalışmada nikotinin nöbet aktivitesine etkisi araştırılmamıştır. Nikotin, 
beyinde NO metabolitlerini ve NOS ekspresyonunu artırmaktadır (Pöğün ve ark., 
2001; Weruaga ve ark., 2002). WDS ile nöbet aktivitesi arasındaki ters orantı, 
WDSlerin nöbetleri baskıladığını düşündürmektedir, ancak mekanizmanın 
aydınlatılması için daha ileri çalışmalara gerek vardır. Çalışmamızda nöronal NOS 
için spesifik bir inhibitör olan 7-nitroindazol (7-NI) ve nikotinik asetilkolin reseptör 
agonisti olan nikotin’in KA verilmiş sıçanlarda oluşan WDS ve nöbetler üzerine 
olan etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda 32 adet (her grupta n=8) erişkin 
(6 ay, 304+44 g) Sprague Dawley erkek sıçan kullanıldı (Gruplar: KA, nikotin, 7-
NI+KA, nikotin+KA). Sıçanlara serum fizyolojik, nikotin (0.8 mg/kg, s.c.) veya 7-
NI (50 mg/kg, i.p.) enjeksiyonundan 10 dk sonra KA (10 mg/kg, i.p.) enjekte edildi, 
davranış 120 dk süreyle WDS ve 4 tür nöbet aktivitesi açısından monitorize edildi. 
Sonuçlar ANOVA, Duncan ve t-testleri ile SPSS programında değerlendirildi. 

Sadece nikotin uygulaması hiç bir WDS veya nöbet oluşmasına yol açmadığı 
için, sadece diğer 3 grup değerlendirilmiştir. Gruplar arasında WDS (F=7.673, 
p=0.003), baş hareketleri (F=6.417, p=0.007) ve konvülsiyonlar (F=4.490, p=0.024) 
açısından anlamlı fark olduğu saptanmış, post-hoc testler nikotin’in konvülsiyon 
şeklindeki nöbetleri azalttığını (p=0.027), 7-NI uygulamasının WDS sayısını 
azalttığını (p=0.002) ortaya koymuştur. Davranışın zaman süreci 
değerlendirildiğinde, daha önceki çalışmalarımızı destekler şekilde WDS ile nöbet 
aktivitesi arasında ters bir ilişki dikkati çekmektedir. Sonuçlarımız nikotin ve NOS 
inhibisyonunun KA ile oluşturulan WDS ve nöbet aktivitesine benzer yönde etkili 
olduğunu, ancak etki mekanizmaları arasında farklılıklar olabileceğini 
düşündürmektedir. Bulgularımız KA ile oluşturulan WDS ve nöbetler üzerine 
nikotinin etkisinde NO’in rolü olabileceğini düşündürmektedir. Gerek nörotoksisite, 
gerek epilepsi tedavisinde kolinerjik ve nitrerjik sistemlerin manipülasyonları ile 
kliniğe dönük yararlar sağlanabilmesi olası görülmektedir. 
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Bir amin ve iyonik katyon olan guanidino grubu içeren bir madde olan agmatin 

beyinde L-arjininin dekarboksilasyonu ile oluşur ve nörotransmiter/nöromodülatör 
olabileceğine ilişkin bulgular giderek artmaktadır. Agmatin, santral sinir sistemi 
içinde pek çok nöronda depolanmakta ve sinaptozomlardan kalsiyuma bağımlı 
olarak depolarizasyonla salınmaktadır. Agmatin’in etkisi gerek geri alım (re-uptake) 
ile, gerek agmatinaz enzimi ile putresin ve üreye dönüştürülerek 
sonlandırılmaktadır. Agmatinin alfa2-adrenerjik reseptörler ve imidazolin 
reseptörleri dışında nikotinik reseptörlere ve serotoninin 5-HT3 reseptörlerine de 
bağlandığı bilinmektedir. Ayrıca N-metil-D-aspartat reseptörlerini voltaj ve 
konsantrasyona bağımlı olarak inhibe edebildiği de gösterilmiştir. Nitrik oksit 
sentazın (NOS) tüm izoformlarını kompetitif olarak inhibe edebilmektedir. Agmatin 
ve NOS enziminin hücresel ko-lokalizasyonu, bu aminin NO üretiminin endojen bir 
modülatörü olduğunu ve agmatinin oluşturduğu biyolojik etkilerin nitrik oksit 
sistemi ile etkileşerek meydana gelebileceğini düşündürmüştür. Kemirgenlerde 
nöroprotektif olduğu ve iskemiye bağlı hasarı azalttığı gösterilmiş olan agmatin, 
yaygın dağılımı, bir çok reseptörle etkileşimi ve NO üretiminin modülatörü 
olmasıyla dikkatleri çekmektedir. Sunulan çalışmada ıslak köpek silkinmeleri (wet 
dog shakes, WDS) ve nöbet aktivitesi bağlamında kainat (KA) nörotoksisitesi ve 
epilepsinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızda ortaya koymuş olduğumuz 
WDS ile nöbet aktivitesi arasındaki ters ilişki ve NO’in WDS’yi baskılayıcı 
etkilerinden yola çıkarak, agmatin’in aynı parametrelere etkisini araştırmayı 
amaçladık. Çalışmamızda toplam 24 adet erişkin (2 ay, 181+21 g) Sprague Dawley 
erkek sıçan kullanıldı. Sadece agmatin (50 mg/kg, i.p.) uygulanan hayvanlarda hiç 
bir WDS veya nöbet aktivitesi görülmediği için bu hayvanlar analize dahil 
edilmediler ve deney grupları KA (n=8) ve agmatin+KA(n=12) olarak belirlendi. 
Sıçanlara serum fizyolojik veya agmatin (50 mg/kg, i.p.) enjeksiyonundan 10 dk 
sonra KA (10 mg/kg, i.p.) enjekte edildi, davranış 120 dk süreyle WDS ve 4 tür 
nöbet aktivitesi açısından monitorize edildi; iki grup arasındaki farklar t-testleri ile, 
bir grupta ölen hayvanların tüm hayvanlara oranla ilgili grup açısından anlamlılığı 
“Fisher Exact” Analizi ile SPSS programında değerlendirildi. Agmatin+KA 
grubundaki 12 sıçandan 4’ü (1/3) 54-109 dakikalar arasında öldüler. Diğer 
gruplarda ölüm gözlenmedi. Fisher Exact analizine göre, ölen hayvanlar grup 
açısından anlamlı bulunmadı, t-test sonuçlarına göre agmatin uygulaması WDS’leri 
baskılarken (p<0.01) nöbet aktivitesini etkilemedi. Çalışmanın sonuçları agmatinin 
WDS üzerine NOS inhibisyonu yönünde etki gösterdiğini düşündürmektedir. 
Mekanizmanın aydınlatılması için daha ileri çalışmalara gereksinim vardır. 
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İNSANLARDA KISA SÜRELİ GÖRSEL BELLEK, IQ VE 
LATERALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Y. Yetkin1, A. Yetkin2 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji ABD ve 
 2Sağlık Yüksek Okulu , VAN 

El tercihlerine bağlı olarak  istemli beceriler sırasında,  insanların motor 
ve zihinsel  yeteneklerini araştırmak için   son yıllarda bellek ve zekanın  
yanıt özellikleri ayrıntılı olarak araştırılmaktadır.Bu çalışmada amaç kısa 
süreli görsel bellek (KSGB) ve IQ dereceleri ile beyinin işlevsel asimetrisi  
arasında ki  ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışma beyin asimetrisi  ve el tercihleri 
konusunda daha önce yapılan çalışmalar için eliştirdiğimiz yöntemlerle 
sürdürüldü. 

Araştırma yaşları 13-45 arasında (N=612) olan bireyler  üzerinde yapıldı. 
El ve diğer yanal tercihler Edinburg  Handedness  Inventory  (GI) ve Yetkin’ 
in   soruları  (GII)  ile birlikte geliştirilen  birleşik anket yardımı ve 
uygulaması ile yapıldı. Lateralizasyon dereceleri Geschwind skorları (GSs) 
ile belirlendi. Kısa süreli görsel bellek için  “koş” kökünden türetilmiş  15 
sözcük kullanıldı. Daha sonra sözcükler 30 saniye süreyle bir ekrana 
yansıtıldı ve 40 saniye sonra deneklerden belleklerinde sakladıkları 
sözcükleri yazmaları istendi. Ayrıca  geçerli bir IQ  testi (CCFIT) yardımı ile  
IQ dereceleri belirlendi. İstatistiksel analizler korelasyon katsayısının 
anlamlılık derecelerini belirlemek için  t-testi uygulaması ile yapıldı. 

Solakların (LH) lateralite dereceleri ile görsel bellek dereceleri arasında  
bir ilişki bulunamazken (p>0.05), IQ dereceleri ile başarılı sözcük sayıları 
(BSS)  arasında negatif yönde (korelasyon açısından değişkenlerden biri ters 
yönde ilerlerse) anlamlı bir ilişki bulundu (p <0.05).  Sağ ellerini 
kullananların (RH)  IQ dereceleri ile  BSS arasında  pozitif önemli bir ilişki 
vardı (p<0.0001). Solaklarda ve sağ ellilerde  yaş ile IQ derecesi  ve BSS 
arasındaki ilişki araştırıldı; ancak   anlamlı bir ilişki bulunamadı.  Bununla 
birlikte eğitim düzeyi ve  eğitim şekli ile  sağlaklık arasında  anlamlı bir 
ilişki bulundu (p<0.05).  

Sonuç olarak, el tercihlerinde  “sağlak ve solak şeklinde iki grup vardır”  
kuralı dikotomi   olarak bilinir. Bu bakış açısından sağlakların KSGB ve IQ 
değerleri ile  lateralite dereceleri arasında anlamlı  bir ilişkinin olduğu; ancak 
benzer bir ilişkinin  solaklar arasında  olmadığı ve en önemlisi eğitim 
şeklinin KSGB üzerinde oldukça etkili olduğu anlaşıldı. 
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SAĞLIKLI GENÇ DENEKLERDE EL TERCİHİ İLE SAĞ VE SOL 
GÖZ İÇİ BASINÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Ş. Dane1, K. Gümüştekin1, A. T. Yazıcı2, O. Baykal2 

Atatürk Üniversitesi  Tıp Fakültesi  
Fizyoloji1 ve Göz Hastalıkları2 Anabilim Dalları , Erzurum 

El tercihi ve göz içi basıncı arasında bir ilişkinin ve göz içi basıncında 
asimetrinin olup olmadığını test etmek için sağ ve sol gözün göz içi 
basınçları sağlak ve solak öğrencilerde karşılaştırıldı. 

Sağ göz göz içi basıncı, erkeklerde (t=3.28, p<0.001), sağlaklarda (t=3.81, 
p<0.001) ve sağ gözü baskın bireylerde (t=3.4, p<0.001) sol göz göz içi 
basıncına göre daha yüksek olarak bulundu. Kadınlarda (t=1.83), solaklarda 
(t=0.54), sol gözü baskın bireylerde (t=1.52) ve iki gözü baskın bireylerde 
(t=0.52) göz içi basıncı açısından sağ göz-sol göz farkı yoktu. Hem sağ 
(t=2.35, p<0.05) hem de sol göz (t=3.05, p<0.01) basınçları solaklarda 
sağlaklardan daha yüksekti. El tercihi ile hem sağ (t=2.42, p<0.05) hem de 
sol gözün (t=2.54, p<0.05) göz içi basınçları arasında negatif korelasyonlar 
bulundu.  

Bu sonuçlar, dominant gözün dominant olmayan gözünkü ile 
kıyaslandığında daha yüksek göz içi basıncına sahip olduğunu ve el tercihi 
ile göz içi basıncı arasında net bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
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EL TERCİHİ VE HORİZONTAL PLANDA İKİ GÖZÜN 
ODAKLAMA MESAFESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Ş. Dane, K. Gümüştekin 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum 

El tercihi, oküler dominans ve sağ ve sol gözün kayma dereceleri 
arasındaki ilişkiler 78 sağlak, 16 solak denekte çalışıldı. 

Oküler dominans Miles testi ile tesbit edildi. Göz kayma derecesi 
modifiye Miles testi ile ölçüldü. Sağ gözün kayma derecesi sınırda anlamlı 
olarak solaklarda sağlaklara göre daha yüksekti (t=1.96, p=0.005). Sol gözün 
kayma mesafesi ise sağlaklarda solaklardan daha yüksek bulundu (t=3.41, 
p=0.001). İki gözün odak noktaları arasındaki uzaklık sağlaklarda 
solaklardakinden daha yüksek olarak bulundu (t=3.38, p=0.001). Tüm 
deneklerde el tercihi ile sağ gözün kayma derecesi arasında anlamlı negatif 
Pearson korelasyonu (r=-0.21, p=0.04), ve sol gözün kayma derecesi 
arasında belirgin pozitif Pearson korelasyonu (r=0.39, p=0.00) vardı. Ayrıca, 
el tercihi ile iki gözün odak noktaları arasındaki uzaklık arasında belirgin 
pozitif Pearson korelasyonu vardı (r=0.45, p=0.00). 

Bu sonuçlar el tercihinin oküler asimetrinin derecesi ile ilişkili 
olabileceğini gösterir. Bu çalışmada, solaklarda iki gözün odak noktaları 
arasındaki uzaklık sağlaklara göre daha kısa bulunmuştur. Bu durum 
solakların non-verbal zeka açısından sağlaklara göre daha avantajlı 
olmalarını açıklayabilir. 
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ERKEK VE DİŞİ SIÇANLARDA PENÇE TERCİHİ DAĞILIMI : 
(MODİFİYE EDİLEN YENİ “BESİNE UZANMA TESTİ” YÖNTEMİ) 

N. Kutlu, O. Bayazıt 

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.D. Manisa 

Günümüz bilim adamlarından çoğu, el tercihinin, insanoğlunun genetik 
olarak belirlenen özelliklerinden biri olduğu ve insanın bu özelliği ile tek 
olduğu kanısındadır. El tercihinin genetik belirlenişi konusunda çeşitli 
modeller önerilmiş ise de henüz el tercihi ile ilgili bir gen izole 
edilememiştir. Çoğu fizyolojik ve patolojik olayın aydınlatılmasında olduğu 
gibi, el tercihinin nöral mekanizmalarının aydınlatılmasında hayvan 
modellerinin önemi büyüktür. İnsandaki serebral ve periferal duyusal motor 
asimetriler bir yüzyıldan fazladır kognitif nörolojinin esas konularından 
biridir.  

Bu çalışmada kedilere uygulanmış olan, üç ayak üstünde besine uzanma 
testi modifiye edilerek Wistar albino cinsi sıçanlara (N=100) ilk defa 
uygulanarak, sıçanların pençe tercih dağılımı saptandı. 50 adet dişi ve 50 
adet erkek sıçanın, pençe tercihi asimetri (sağ ve sol dominansı) besine 
uzanma testi ile belirlendi. Besine uzanma testi, her bir sıçan için, bir günde 
sağ ve sol toplam elli pençe olmak üzere on gün süreyle tekrarlandı. 

Bu çalışmada 24x17x12cm (boy x en x yükseklik) boyutlarındaki şeffaf 
plastik kafes kullanıldı. Kafesin ön yüzünde, sağ ve sol duvarlarından eşit 
uzaklıkta ve 1x1.5cm en x yükseklik) boyutlarında bir delik bulunan kafes 
kullanıldı. Kafes önündeki delik yerden 2 cm yükseklikteydi. Kafes içinde 
bulunan sıçanların bu delikten pellet yemleri almaları gözlemlendi. Gözlemci 
tarafından sıçanın yemi alması sırasında kullandığı sağ ve sol pençe tercih 
sayıları toplamı 50 olana kadar devam edilerek belirlendi. Veri analizinde, 
sağ pençe sayısı ile sol pençe sayısı ortalamaları arasındaki anlamlı farklılık, 
SPSS istatistik programıyla, Wilcoxon testi uygulanarak saptandı (p <0,001). 
Elde edilen değerlerin istatistik analizlerine göre sıçanlar sağlak, solak ve 
ambidekster olarak üç gruba ayrıldı.  

Total örneklemde (N=100) pençe tercihi dağılımının, sağlak % 55 (n=55), 
solak %39 (n=39), ambidekster ise %6 (n=6) olduğu saptandı. Dişilerde 
(n=50); sağlak %58 (n=29), solak %32 (n=16), amidekster ise %10 (n=5) 
olduğu saptandı. Erkeklerde (n=50); sağlak %52 (n=26), solak %46 (n=23), 
amidekster ise %10 (n=5) olduğu belirlendi. Bu sonuçlar besine uzanma 
testleri ile saptanan pençe tercihi dağılımı ile uyumlu olduğunu saptandı. 
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SAĞLAK VE SOLAK ERKEK SIÇANLARIN KAN BEYİN 
BARİYERİNİN ASİMETRİK YIKILIŞININ YENİ YÖNTEMLE 

SAPTANMASI 

N. Kutlu1, O. Bayazıt1, S. Vatansever2,  
N. Ekerbiçer1, K. Vural3 

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Fizyoloji A.D., 2Histoloji ve 
Embiriyoloji A.D., 3Farmakoloji A.D., Manisa 

Merkezi sinir siteminde bulunan ve fizyolojik koşullarda kandaki iyon, 
nörotransmitter değişimlerinden nöronların korunmasını sağlayan bariyer, 
yüz yılı aşkın bir süredir Kan Beyin Bariyeri (KBB) olarak 
isimlendirilmektedir. Bu çalışmada erkek sıçanlarda pençe tercihi  ve 
serebral asimetrinin kaynağına bir yaklaşım olarak pentilenetetrazol’un 
(PTZ) sebep olduğu konvulziyon sonrası oluşan akut hipertansiyonla 
KBB'de meydana gelen asimetrik yıkım değişiklikleri, bir tür vital boya olan 
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) boyaması makroskobik olarak 
gözlemlendi.  

Bu çalışma; Sağlak (n=6) ve Solak (n=6) Wistar albino cinsi erkek 
sıçanlarda (N= 12) yapıldı. Sıçanların pençe tercihleri besine uzanma testi ile 
belirlendi. Besine uzanma testi:, her bir sıçan için günde sağ ve sol toplam 
elli pençe olmak üzere on gün tekrarlandı. Veri analizinde, sağ pençe sayısı 
ile sol pençe sayısı ortalamaları arasındaki anlamlı farklılık, SPSS istatistik 
programıyla, Wilcoxon testi uygulanarak saptandı (p <0,001). Elde edilen 
değerlerin istatistik analizlerine göre sıçanlar kuvvetli sağlak ve solak olarak 
iki gruba ayrıldı.  

Sıçanlara 80 mg/kg dozda i.p. yoldan PTZ uygulandıktan sonra şıçanlarda 
generalize konvülsiyon oluşturuldu. Sıçanlar 20 dakika boyunca PTZ’ye 
bağlı konvülsiyon geçirdi. Bu süre sonunda dekapitalize edilerek ve 
kraniotomi yapılarak, hayvanların beyinleri hızla çıkarıldı. Beyinler 4 mm'lik 
koronal kesitlere ayrılıp, TTC ile kan beyin bariyeri yıkımı sonucu beyinde 
oluşan infarkt alanları fotograflandırılarak tesbit edildi. 

Sağlak ve solak erkek sıçanlarda, dominant hemisferlerde farklı 
yoğunlukta infarkt alanları oluştuğu gözlendi. Sağlak sıçanlarda sol 
hemisferde, solak sıçanlarda sağ hemisferde olmak üzere infarkt alanların 
daha fazla olduğu görsel olarak saptandı. Bu bulguların ışığında belki de; 
konvulziyon sonrası oluşan akut hipertansiyonda KBB’nin yıkımı dominant 
hemisferde başlayabileceği görüşünü söyleyebiliriz. Bunun sebebi olarak 
motor asimetriye bağlı, hemisferler arasında serebral asimetri olduğu 
düşünüldü. 
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SICAK SU  İLE OLUŞTURULAN REFLEKS EPİLEPSİ 
MODELİNDE KAN-BEYİN BARİYERİ DEĞİŞİKLİKLERİ 

G. İlbay, D. Öztürk, G. A. Doğrul, Ö. Akman, N. Ateş  

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

Sıcak su epilepsisi (Hot water epilepsy) başın üstüne çeşitli derecelerde 
ve farklı sıklıkta sıcak su uygulanmasıyla oluşan bir refleks epilepsidir. Bu 
tip epilepsi genellikle Hindistan’da gözlenirken, Japonya, ABD, Kanada ve 
Türkiye gibi dünyanın diğer bölgelerinde de bu olgulara rastlanmaktadır. 

Bu çalışmada 150-200g ağırlığındaki Wistar sıçanlarda sıcak su epilepsisi 
oluşturuldu. Eter anestezisi altında femoral arter ve venlerine kanül 
yerleştirilen hayvanlar otuz dakikalık uyanma dönemini takiben bazal kan 
basıncı ve rektal vücut  ısısı  kayıtları için deney ortamına alındı. Kan-beyin 
bariyeri değişikliklerini tespit etmek için sıcak su uygulamasından 5 dakika 
önce Evans blue boyası (%2, 3ml/kg) intravenöz olarak enjekte edildi. 
Ardından 55 ºC’lik su sıçanların başlarının üstüne jetler şeklinde uygulandı. 
Bu amaçla 10 cm3’lük enjektörler kullanıldı. Fışkırtma işlemi 
40x30x15cm’lik plastik ve tabanı suyun direnajına uygun kafeslerde rahatça 
hareket edebilen sıçanların başlarında vertekse yöneltildi.  

55 ºC’lik su fışkırtılmasına maruz bırakılan sıçanlarda (n=7) 30 saniye ile 
3 dakika arasında değişen süreli tonik-klonik nöbetler gözlendi. Sıcak su 
uygulanmasıyla birlikte kan basıncı değerleri ortalama 91± 3 mmHg’dan 153 
± 4mmHg’ya ve vücut ısısı da 36.5±0.3ºC’den 40 ± 0.2ºC’ye yükseldi 
(p<0,05). Nöbetten hemen sonra sıçanlar soğuk çeşme suyu ile duş 
aldırılarak kurulandılar. Otuz dakika sonra sıçanlar anestezi altıda serum 
fizyolojik ile perfüze edildi ve beyinleri çıkartıldı. Beyin bölgelerinin 
makroskobik incelenmesinde özellikle kortikal alanlarda, beyin sapında ve 
serebellumda Evans blue ekstravazasyonuyla tespit edilen kan- beyin 
bariyeri açılımı saptandı.  

Sonuçlarımız, bir refleks epilepsi modeli olan sıcak su epilepsisinde sıcak 
su uygulamasını takiben hipertermi ve artmış kan basıncı kombinasyonu ile 
çeşitli derecelerde saptanan nöbet aktivitesinin kan-beyin bariyeri hasarı 
oluşturduğunu ve gözlenen kan-beyin bariyeri hasarının daha çok hipertansif 
açılımla uyumlu olduğunu göstermektedir. 
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DIŞI VE ERKEK DENEY HAYVANLARıNDA ALKOL 
İNTOKSIKASYONUNUN KAN-BEYIN BARIYERI 

PERMEABILITESINE ETKISI 

B. Öztaş 

İstanbul Üniversitesi ,İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 
Çapa-34390-İstanbul  

Laboratuvarımızda daha önce yaptığımız araştırmalarda akut ve kronik 
alkol uygulamasının kan-beyin bariyeri permeabilitesine etkisi incelenmişti 
(1,2). Özellikle akut alkol verilmesinden sonra adrenalin injeksiyonu ile ,kan 
basıncının artırılması, kan-beyin bariyeri permeabilitesinde önemli bir 
permeabilite artışına neden olmaktadır (2). Bu araştırmada alkol komasında 
dişi ve erkek deney hayvanlarının kan-beyin bariyeri peremabilite 
değişiklikleri karşılaştırılmak istendi. 

Deneyler Wistar –albino erişkin dişi ve erkek sıçanlarda yapıldı.Deneyleri 
dört grupta toplayabiliriz. 1.grup: dişi kontrol (n=8); 2. grup: erkek kontrol 
(n=8); 3.grup: dişi sıçan+alkol intoksikasyonu (n=15); 4-erkek sıçan+ alkol 
intoksikasyonu (n=15). 

Bu amaçla intraperitoneal alkol injeksiyonu ile hem dişi hemde erkek 
deney hayvanlarında alkol koması oluşturuldu. Komadaki deney 
hayvanlarına herhangibir anestezi yapılmadan v.femoralis diseke edildi ve 
4ml/kg i.v. Evans-blue injeksiyonu yapıldı. İnjeksiyondan ortalama 20 
dakika sonra beyinler  sol ventrikülden fizyolojik serum ile yıkanarak 
çıkarıldı. Sol hemisfer, sağ hemisfer, serebellum ve beyin sapı bölgelerindeki 
Evans-blue albumin ekstravazasyonu makroskopik olarak incelendikten 
sonra , beyinler homojenize edilerek sepektrofotometrede 610 dalga boyunda 
Evans-blue miktarları ölçüldü. 

Alkol komasından sonra, hem dişi hemde erkek deney hayvanlarının 
beyinlerindeki Evans blue miktarları, kontrol grubu ile karşılaştırıldığı 
zaman anlamlı bir kan-beyin bariyeri yıkımı tespit edilmedi (p>0.5).Sonuç 
olarak alkol koması dişi ve erkek deney hayvanlarının kan beyin bariyeri 
permeabilitesinde önemli bir değişikliğe neden olmamaktadır diyebiliriz.  
1- Öztaş B.: Hypertension-induced protein leakage in the brain in acute ethanol 

administered rats. Res. Communucations in substance of abuse 10(3) 189-192 
(1989). 

2- Öztaş B., Küçük M.: Hypertension-induced protein leakage in the brain in 
chronic ethanol administered rats. Pharmacol Res. Communications 20: 117-123 
(1988). 
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HIPOGLISEMIK ERKEK VE DIŞI SıÇAN YAVRULARıNA 
UYGULANAN NÖBETLERIN KAN-BEYIN BARIYERI 

PERMEABILITESINE ETKILERININ KARŞıLAŞTıRıLMASı 

B. Öztaş, S. Akgül 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı,  
34390  Çapa, İstanbul 

Konvulziyonlarda erişkin dişi ve erkek deney hayvanlarının kan-beyin bariyeri 
permeabilitesinin farklı olduğu, daha önce laboratuvarımızda yaptığımız 
araştırmalarla gösterildi(1,2). Bu araştırmanın amacı, henüz hormonal değişikliklerin 
başlamadığı 4-5 haftalık, puperde öncesi Wistar-albino dişi ve erkek sıçan 
yavrularında oluşturulan nöbetlerin kan-beyin bariyeri permeabilitesi üzerine 
etkilerini karşılaştırmaktır. Aynı zamanda hipoglisemi oluşturularak, hipoglisemideki 
nöbetlerinde her iki cinste ,kan-beyin bariyeri permeabilitesine etkilerinin 
karşılaştırmasını yapmaktır. Deneyler eter narkozunda yapıldı. 
Bariyer traseri Evans-blue , 4 ml/kg intrakardiyak verildi.Traserin intrakardiyak 
verilmesinin nedeni bu büyüklükteki hayvanlara intravenöz enjeksiyonun teknik 
zorluklarından kaynaklanıyordu. Hipoglisemi 100u/kg insulin i.p. injeksiyonu ile 
sağlandı. İnsulin injeksiyonundan 120 dakika sonra kan şekerleri ölçüldü. Nöbetler 
i.p. 100mg/kg pentylenetetrazol injeksiyonu ile oluşturuldu. Evans-blue 
injeksiyonundan ortalama 20 dakika sonra beyinler çıkarılarak 3 bölgeye ayrıldı. Sağ 
hemisfer ,sol hemisfer, serebellum ve beyin sapı bölgeleri 3 ayrı tübe konarak 
homojenize edildi Santrifüjden sonra üstte kalan süpernatantda, spektrofotometrede 
610 dalga boyunda Evans bule miktarları ölçüldü.  
 Konvulziyon oluşturulan hem dişi hem de erkek deney hayvanlarında kan –beyin 
bariyeri permeabilitesinin ,kontrol değerlerine göre ,anlamlı derecede arttığı tespit 
edildi (p<0.01).Dişi deney hayvanlarının kan beyin bariyeri yıkımları konvulziyon 
grubunda ,erkek deney hayvanları ile karşılaştırıldığı zaman, erişkinde olduğu gibi, 
yavru sıçanların kan –beyin bariyeri permeabilitesi dişilerde ,erkeklerden daha fazla 
arttı (P<0.05). Hipoglisemi + konvulziyon uygulanması kan-beyin bariyeri yıkımını 
normoglisemik gruba göre daha fazla artmasına neden oldu. Dişi ve erkek beyninde 
kan-beyin bariyeri permeabilitesi çok sayıdaki beyin bölgesinde karşılaştırılabilir; Bu 
araştırmada 3 beyin bölgesi seçildi. Daha sonraki araştırmalarda kan beyin bariyeri 
permeabilitesi çok daha fazla beyin bölgesinde incelenecektir. 
1. Öztaş B, Koçak H, Öner P, Küçük M:Sex-dependent changes in blood-brain barrier 

permeability and brain Na-K ATPase activity in rats following acute water intoxication.J 
Neurosci Res 62:750-753 (2000). 

2. Öztaş B.:Sex and Blood-Brain Barrier. Pharmacol Res (Review) 37:165-167 (1998). 
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DENEYSEL KRONIK HIPERTANSIYONUN EPILEPTIK 
NÖBETLER SıRASıNDA KAN-BEYIN BARIYER 

GEÇIRGENLIĞINE ETKISI 

R. Kalaycı1, M. Kaya2, N. Arıcan3, M. Küçük1, İ. Elmas3 

İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü1, 
İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı2, Adli Tıp Anabilim Dalı3, 

Çapa, İstanbul 34 390 
Bu çalışmada, epileptik nöbetler sırasında, nitrik oksit yapımının 

engellenmesiyle oluşturulan kronik hipertansiyonun kan-beyin bariyeri (K-
BB) geçirgenliğine etkisi araştırıldı. Bu çalışmada serum fizyolojik, L-
NAME (Nω-nitro-L-arginin metil esteri), pentilentetrazol (PTZ) ve L-NAME 
+ PTZ  verilen dört grup çalışıldı. Kronik hipertansiyon oluşturmak için, 
erişkin Wistar albino erkek sıçanların (225-280 gr) içme sularına 4 hafta 
süresince nitrik oksit sentaz inhibitörü olan L-NAME ( 0.5 gr/L) eklendi. 
Sistolik kan basınçları başlangıç, 7, 14 ve 21. günlerde indirekt “tail cuff” 
metoduyla ve ortalama arteryal kan basınçları ise deney günü femoral 
arterden direkt kaydedildi. Epileptik nöbetler, PTZ’ün  (100 mg/kg) ven içine 
(i.v.) enjeksiyonuyla oluşturuldu. K-BB geçirgenliğindeki değişiklikleri 
göstermek için belirteç olarak plazma albuminine bağlandığı bilinen Evans 
mavisi (EB) i.v olarak kullanıldı ve hayvanlar, enjeksiyonunu takiben 30 
dakika sonra eter anestezisi altında sakrifiye edildi. İstatistiksel analiz için 
Tukey’s Range ve Wilcoxon Singed testleri kullanıldı. L-NAME verilen 
hayvanlarda arteryal kan basıncı 115±3 mmHg’dan 174±5 mmHg’ya 
yükseldi (p < 0.01); L-NAME + PTZ uygulanan hayvanlarda ise 178±5 
mmHg’dan 247±13 mmHg’ya yükseldi (p < 0.01). PTZ ile oluşturulan 
nöbetlerin L-NAME uygulanan gruplarda, L-NAME uygulanmayan gruba 
kıyasla daha şiddetli olduğu gözlendi ve bu hayvanlar PTZ uygulandıktan 13 
dakika kadar  süren bir nöbet aktivitesi sonucu öldüler. L-NAME grubundaki 
hayvanların beyin bölgelerine geçen EB boya miktarı artış gösterdi, fakat bu 
artış kontrol grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı değildi. 
Tek başına PTZ verilerek oluşturulan epileptik nöbetlerde K-BB serebral 
korteks, diensefalon ve serebellum bölgelerinde serum fizyolojik verilen 
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı artış gösterdi (p < 0.01). L-
NAME + PTZ uygulanan hayvanların beyin dokusundaki EB boya 
miktarının PTZ grubu ile karşılaştırıldığında azaldığı görüldü (p < 0.05). Bu 
sonuçlar, kronik L-NAME uygulamasının PTZ ile oluşturulan epileptik 
nöbetlerdeki K-BB yıkımını anlamlı derecede azalttığını göstermektedir.  
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LOSARTANIN, L-NAME UYGULANMASıYLA OLUŞTURULAN 
UZUN SÜRELI HIPERTANSIYON SıRASıNDA ANJIYOTENSIN-
II’NIN YOL AÇTıĞı KAN-BEYIN BARIYER YıKıMıNı AZALTıCı 

ETKISI 

M. Küçük1, M. Kaya2, R. Kalaycı1, V.t Cimen2, H. Kudat3 
N. Arican4, I. Elmas4, F. Korkut3 

İstanbul Üniversitesi, 1Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü;  
İstanbul Tıp Fakültesi,2Fizyoloji Anabilim Dalı, 3Kardiyoloji Anabilim Dalı, 

4Adli Tıp Anabilim Dalı, Çapa 34 390 
 Nitrik oksit sentaz enzim inhibitörü Nω-nitro-L-arginine methyl ester’le 

(L-NAME) oluşturulan uzun süreli hipertansiyon ve bu hipertansiyon 
sırasında anjiyotensin (ANG) II’le sağlanan akut hipertansiyonda yıkılan 
kan-beyin bariyeri (K-BB) üzerine ANG II AT1 reseptör blokeri olan 
losartanın etkileri araştırıldı. 

L-NAME uygulanmadan evvel erişkin Wistar albino erkek sıçanların 
arteryal kan basınçları “tail cuff” metoduyla ölçüldü. L-NAME (1 g/L), 
hayvanların içme suyuna katılarak iki hafta süresince verildi. Losartan 
(3mg/kg), 5 gün süreyle intravenöz (iv) uygulandı. Akut hipertansiyon, ANG 
II’nin (60 µg/kg) i.v enjeksiyonuyla oluşturuldu. L-NAME verildikten bir 
hafta sonra hayvanların arteryal kan basınçları “tail cuff” metoduyla ölçüldü; 
15. günde ise, eter anestezisi altında, arteria femoralise yerleştirilen kateter 
aracılığıyla direkt olarak yazdırıldı. Deneylerde, K-BB permeabilite 
değişikliklerini göstermek için izleyici olarak plazma albumine bağlandığı 
bilinen Evans blue boyası (EB) kullanıldı ve beynin dört farklı bölgesinde bu 
boyanın miktarları kantitatif olarak ölçüldü. İstatistiksel analizlerde Kruskal-
Wallis ve Wilcoxon Signed testleri kullanıldı. L-NAME uygulanması, 
başlangıç kan basıncı değerlerine göre arteryal kan basıncını arttırdı (p < 
0.01). Losartanın 5 günlük verilmesini takiben, L-NAME uygulanması 
sonucunda 170 mmHg civarında seyreden ortalama arteryal kan basıncı 
yaklaşık 84 mmHg’ya düştü (p < 0.01). L-NAME’nin iki hafta verilmesi 
sonucunda K-BB permeabilitesi beyin korteksinde arttı (p < 0.01). L-
NAME’yi takiben ANG II ile oluşturulan akut hipertansiyon, K-BB 
permeabilitesini beynin diensefalon ve serebellum bölgelerinde arttırdı (p < 
0.05, p < 0.001). Losartan, L-NAME uygulanan grupta (p < 0.01) ve L-
NAME+ANG II ile gösterilen artmış K-BB permeabilitesinde azalmaya 
neden oldu (p < 0.01). 

Bu sonuçlar hem L-NAME ile nitrik oksit yapımındaki inhibisyonun hem 
de L-NAME+ANG II etkisinin K-BB permeabilitesini arttırdığını, losartanın 
ise  permeabilitedeki bu artışı beyin kapiller endotel hücrelerinde bir koruma 
görevi yaparak önemli oranda azalttığını göstermektedir. 
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TİROLİBERİNİN (TRH) ETKİ MEKANİZMASINA GABA-ERJİK 
SİSTEMİN KATKıSı 

H. S. Hazar1,  Y. Yetkin2,  A. Hazar3 

YYÜ Tıp Fakültesi 1Farmakoloji ABD,2  Fizyoloji ABD ve 3Çocuk 
Hastalıkları ABD, VAN 

Tiroliberinin (=TRH: Tiroid Relasing Hormon; PyroGlu-His-Pro-NH2 
şeklinde  amino asit kökenli bir hormon)  beyin-kan dolaşımı ve arteriyel kan 
basıncı üzerindeki etkileri daha önce yapılan çalışmalarla araştırıldı. Ancak, 
tiroliberinin bu etkilerine, GABA-erjik sistemin de katkısının olup olmadığı 
bilinmemektedir. Bu çalışmada , tiroliberin’in beyin kan dolaşımı ve sinirsel 
denetimi üzerine olan etkisinde GABA-erjik sistemin katkısını incelendi. 

Deneyler genel anestezi altında (Nembutal: 40 mg/kg, i.v.) erişkin kediler 
üzerinde (3-4 kg;  n=30) yapıldı. Önce tiroliberin’in beyin kan dolaşımına ve 
sinirsel denetime  etkisi araştırıldı; daha sonra GABA- erjik sistem 
bikukullin ile bloke edilerek çalışma sürdürüldü. Tiroliberin (1 mg/kg, i.v. ) 
bikukullin verilmesinden ( 0,2 mg/kg) 5 dakika sonra uygulandı. Beyin kan 
dolaşımı, rezistografik yöntemle saptandı. Ayrıca arteriyel kan basıncı, EKG 
ve EEG kayıtları yapıldı. Sempatik sinirler 2-16 Hz, 3-10 V ve 10-15 sn 
süreyle uyarıldılar. Kayıtlar “Elema-Schönander” aleti ile yapıldı. Sonuçlar 
için deneyde kontrol grubu oluşturulduğundan ve benzer çalışmalarda 
literaturde yer almasından dolayı parametrik  Student- t  testi test yöntemi 
uygulandı. 

Tiroliberinin 1 mg/kg dozda beyin-karotid arteriel sisteminin tonusunu 
%32±8.1, vertebrobaziler arterlerin tonusunu ise %30± 6.5 oranında artırdığı  
görüldü.  Bu etki Tiroliberin uygulamasından hemen sonra başladı ve 
yaklaşık 20-30 dakika sürdü. Tiroliberin aynı dozda arteriyel kan basıncını 
%171±29 oranında artırdı ve bu etki de 20-30 dakika sürdü. Bikukullin ile 
yapılan çalışmalarda tiroliberin karotid arteriel sistemin tonusunu  %25± 4,9, 
vertebrobaziler arterlerin tonusunu ise %35±11,3 oranında artırdı. Bikukullin 
uygulamasından sonra Tiroliberin karotid sistemde reflektör konstriktör 
reaksiyonları %29±8.9 (kontrol %69±6.3 9 oranında, vertebrobaziler 
sistemde ise %23±7.3 (kontrol %68±7.7) oranında azalttı. 

Bu çalışmada, tiroliberin’in intakt hayvanlarda beyinin kan damarlarının 
tonusuna olan etkisinin, bikukullin uygulandıktan sonra sürdüğünü ortaya 
koydu. Fakat tiroliberinin beyin damarlarının sinir regülasyonuna olan 
katkısının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda GABA-erjik sistemin 
rolünün de olduğu görüldü. 
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SIÇAN FRENİK SİNİR-HEMİDİYAFRAM PREPARATINA  
γ-AMİNOBÜTİRİK ASİD UYGULAMASININ  

İZOMETRİK KAS KASILMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

B. Özerman, A. Nurten, I. Kara 
 

İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,  
Sinirbilim Anabilim Dalı 

 
γ-Aminobütirik asid (GABA) hedef nöronun hiperpolarizasyonuna neden 

olan merkezi sinir sisteminin başlıca baskılayıcı arageçirgenidir. GABA 
etkisini başlıca iyonotropik GABAA reseptörü ve metabotropik GABAB 
reseptörü üzerinden gösterir. Bazı omurgasız hayvanlarda uyarıcı ve 
baskılayıcı nöronlar aynı kas lifini innerve eder. Kasın doğrudan uyarılması 
arageçirgen etkisi olmaksızın kasılmaya yol açar. Motor nöronun uyarılması 
ile kasılmalar, sinaptik yarığa arageçirgen salıverilmesine bağlı olarak 
düzenlenir. Memeli sinir kas kavşağında  GABA’nın rolüne ilişkin herhangi 
bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu çalışmada sıçan frenik sinir hemidiyafram 
preparatı kullanarak sinirin veya kasın elektriksel olarak uyarılması ile elde 
edilen hemidiyafram kasılma yanıtları üzerine GABA’nın etkisini incelemeyi 
amaçladık. 

Wistar albino sıçandan frenik sinir-hemidiyafram preparatı  ortalama 1 
gram olacak şekilde izole edildi. Preparat 37°C’de %95 O2 ve %5 CO2   
karışımı ile havalandırılan Krebs solüsyonu içine alındı. 2 gramlık gerim 
uygulanan preparat otuz dakika organ banyosunda  bekletildi. Frenik sinir 
0,1 Hz ve 0,3 ms, hemidiyafram  0,1 Hz ve 3 ms  kare dalga ile uyarılarak 
sırasıyla doğrudan ve dolaylı uyarılara verdiği kasılma yanıtları izometrik 
kas kasılmaları olarak güç değiştirici analog çevirgeç (Grass FT03 ve May 
FDT10-A) ile poligrafa (GRASS 7400) aktarıldı. GABA’nın etkisi 1 mM, 10 
mM, 50 mM, 100 mM konsantrasyonlarda incelendi. Kasılma yanıtları 
üzerindeki GABA etkisi, uygulama öncesi ve sonrasında, yanıtların yüzde 
değişimi olarak ifade edildi.  

 GABA’nın organ banyosuna uygulanması, hemidiyaframın dolaylı ve 
doğrudan elektriksel uyarılarla elde edilen izometrik kas kasılma yanıtlarının 
azalmasına neden oldu. İzometrik kas kasılmaları GABA’nın 1 mM, 10 mM, 
50 mM ve 100 mM konsantrasyon etkisi altında  sırasıyla yaklaşık % 10, % 
20, % 35  ve % 45 oranında baskılandı. 

GABA’nın, artan doza bağlı olarak kasılmalarda baskılayıcı etkisini 
göstermesi memeli sinir kas kavşağında rolü olabileceğini düşündürmektedir. 
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SIÇAN BEYNİNDE İNTRASEREBROVENTRİKÜLER 
HOMOSİSTEİN İNFÜZYONUYLA İNDÜKLENMİŞ LİPİT 

PEROKSİDASYONUNA MELATONİNİN ETKİSİ 
 

S.Kutlu1, G. Baydaş1, S. Canpolat1, S. Sandal1,  
M. Nazıroğlu2, M. Özcan3, H. Keleştimur1 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji, 3Biyofizik A.D., 
 2Veteriner Fakültesi Fizyoloji A.D., ELAZIĞ 

Melatoninin serbest radikallerin ilgili olduğu bazı nörodejeneratif 
hastalıkların önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Bir ateroskleroz risk 
faktörü olan homosistein (Hcy) oksidasyona ve reaktif oksijen türlerinin 
oluşmasına neden olur. Bu çalışmanın amacı intraserebroventriküler Hcy 
enjeksiyonunun lipit peroksidasyonuna yol açıp açmadığını ve Hcy’in beyin 
dokusundaki bu olası oksidatif stres etkisi üzerinde melatoninin koruyucu 
rolünün olup olmadığını araştırmaktı.  

Wistar cinsi yetişkin erkek sıçanlara (n=18) ketamin+ksilazin anestezisi 
uygulandı. Hayvanlar eşit sayıda 3 guruba ayrılarak sterotaksik alete 
yerleştirildi. Kontrol gurubuna yapay beyin omurilik sıvısı (5µl), diğer 2 
guruba da hcy 8µg/kg/5µl dozunda intraserebroventriküler yolla infüze 
edildi. Bir guruba hcy’e ek olarak 10 mg/kg/gün melatonin, 3 gün önceden 
başlayarak periton içi yolla enjekte edildi. Son melatonin uygulanması Hcy 
ile eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. İnfüzyondan 4 saat sonra tüm sıçanlar 
dekapite edilerek beyinleri çıkarıldı. Hipokampus, korteks ve serebellum 
bölgeleri alınarak homojenize edildi. Bu bölgelerdeki malondialdehit (MDA) 
ve glutatyon (GSH) düzeyleri ile glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesi 
spektrofotometrik yöntemle belirlendi. Bulgular çift yönlü varyans analiziyle 
değerlendirildi. Hcy, serebellum (p<0.01) ve hipokampusta (p<0.05) 
glutatyon, serebellum (p<0.001), korteks (p<0.001) ve hipokampusta 
(p<0.001) MDA düzeyini yükseltirken, serebellum (p<0.01) ve 
hipokampusta (p<0.05) GSH-Px aktivitesini azalttı. Hcy varlığında 
melatonin ise hcy gurubuyla kıyaslandığında, MDA düzeyini serebellum 
(p<0.01), korteks (p<0.01) ve hipokampusta (p<0.001) azaltırken, 
serebellum (p<0.01), korteks (p<0.05) ve hipokampusta (p<0.01) GSH 
düzeyinde ve serebellum (p<0.001), korteks (p<0.01) ve hipokampusta 
(p<0.001) GSH-Px aktivitesinde artmaya neden oldu.  

Sonuç olarak yüksek düzeydeki Hcy, beyinde serbest radikallerin 
oluşmasına yol açarak ileri yaşlardaki nörodejenerasyonun 
mekanizmalarından biri olabilir. Melatonin ise Hcy’le indüklenmiş 
radikalleri belirgin şekilde azaltmaktadır. 
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L-NAME’NİN OMURİLİK REFLEKSLERİNE OLAN ETKİSİ 

Ş. Demir, S. Ankaralı, N. Taşçı 

Ondukuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 

Nöronlarda Nitrik oksit (NO), L-arjinin’den nöronal nitrik oksit sentaz 
(nNOS) enzimi aracılığıyla sentezlenmektedir. NO’nun hücreler arası 
haberleşmede bir nörotransmitter olarak rol oynadığı gösterilmiştir. 

NO’nun omuriliğe olan etkisini konu alan çok sayıda çalışma vardır. 
Ancak bu çalışmaların büyük çoğunluğu ağrı duyusunun iletisiyle ilgilidir. 
NO’nun omurilik reflekslerine olan etkisi konusunda çelişkili sonuçlar 
bulunmaktadır. Bu çalışma spesifik olmayan bir nöronal nitrik oksit sentaz 
(NOS) enzimi inhibitörü olan Nω-nitro-L-arjinin metil ester’in (L-NAME) 
omurilik refleksleri üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapıldı. 

Deneylerde 6 adet 1,5-3 kg ağırlığında erişkin spinalize kedi kullanıldı. 
Deney hayvanları nembutal ile anesteziye alındı. Trakea açılarak yapay 
solunum cihazına bağlandı. Madde vermek için vena jugularis eksterna ve 
kan basıncını takip etmek için arteria karotis kanule edildi. Kan basıncı 90-
120 mmHg arasında tutuldu. Lumbal ve sakral segmentlere laminektomi 
yapılarak omurilik açığa çıkarıldı. Sol arka ekstremite açılarak bacağa giden 
tüm sinirler izole edildi. Gastroknemius sinirinden uyarı verilerek L6-L7 ve 
S1 seviyesinde omurilik ön köklerinden refleks cevabı, arka köklerinden de 
arka kök potansiyelleri kaydedildi.  

Tüm veriler Kolmogrov-Smirnov testinde veri dağılımının uygunluğu 
açısından değerlendirildi. Paired t testi ve tek yönlü varyans analizi (post-hoc 
TUKEY) testi ile anlamlılık açısından değerlendirildi. P<0,05 anlamlı olarak 
kabul edildi. 

2.5 mg/kg L-NAME monosinaptik refleks amplitüdünde kontrole göre 15-
50. dakikalarda, 5 mg/kg dozda 5-35. dk.’larda, 10 mg/kg dozda 10 ve 15 dk 
da, 20 mg/kg dozda 5-20 dk.’larda anlamlı bir azalmaya sebep olmuştur. 50 
mg/kg dozda ise anlamlı bir değişiklik görülmedi (p>0.05). Lokal dozlarda 
100 µmol L-NAME 10-30 dk.’larda, 200 µmol 10-60 dk’ larda, 400 µmol 5- 
20. dk.’larda, 1 mmol 1- 20. dk’larda anlamlı bir azalmaya yolaçtı. D-NAME 
refleksler üzerine etkisizdi. 

Sonuçlarımız NO’nun omurilik reflekslerinin düzenlenmesinde rolü 
olabileceğini göstermektedir. 
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KEDİLERDE OMURİLİK REFLEKSLERİ ÜZERİNE NİTRİK 
OKSİTİN ETKİSİ 

S. Ankaralı, N. Taşçı, Ş. Demir, C. Marangoz 

Ondukuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 

Postür, hareket ve iç organ faaliyetlerine, omurilikteki monosinaptik ve 
polisinaptik refleks mekanizmalarının katkısı büyüktür. Bu refleks 
mekanizmaların düzenlenmesinde birçok nörotransmitterin rolü olduğu 
bilinmektedir. Hücreler arası haberleşmede bir nörotransmitter olarak rol 
oynadığı kabul edilen ntrik oksit’in (NO) omurilikte üretildiğine dair kanıtlar 
mevcuttur. Fakat NO’nun omurilik reflekslerindeki rolü henüz 
anlaşılmamıştır. 

NO’nun omurilik reflekslerdeki rolünü ortaya koymak amacıyla yaptığımız 
bu çalışmada, bulunduğu ortamda NO veren Sodyum Nitroprussid (SNP) 
bileşiği ve nitrik oksit sentaz (NOS) enzimini inhibe ederek NO üretimini 
engelleyen 7 Nitroindazol (7 NI) kullanıldı. 

Deneyler 10 adet 1,5-3 kg ağırlığında erişkin spinalize kedide yapıldı. 
Anestezi nembutal ile sağlandı. Trakea kanule edilerek yapay solunum 
cihazına bağlandı. Madde vermek için vena jugularis eksterna ve kan basıncını 
takip etmek için arteria karotis kanule edildi. Kan basıncı 90-110 mmHg 
arasında tutuldu. Lumbal ve sakral segmentlere laminektomi yapılarak 
omurilik açığa çıkarıldı. Sol arka ekstremite açılarak bacağa giden tüm sinirler 
izole edildi. Gastroknemius sinirinden uyarı verilerek L6-L7 ve S1 seviyesinde 
omurilik ön köklerinden monosinaptik refleks cevabı (MSR) kaydedildi. 

Tüm veriler Kolmogrov-Smirnov testinde veri dağılımının uygunluğu 
açısından değerlendirildi. Paired t testi ve tek yönlü varyans analizi (post-hoc 
TUKEY) testi ile anlamlılık açısından değerlendirildi. P<0,05 anlamlı olarak 
kabul edildi. 

500 µg/kg (i.v) SNP monosinaptik refleks amplitüdünü (MSR) 1-20 dk.’ lar 
arasında anlamlı olarak artırdı (p<0,05). Lokal olarak 100 µmol / 2 µl dozda 
SNP 1-25 dk.’larda MSR’ de anlamlı artışa sebep oldu (p<0,05). 7 NI ise (5 
mg/kg i.v) MSR’ de 1-55 dk’larda anlamlı azalmaya sebep olurken, 500 µmol 
dozda  lokal 7 NI 5-40 dk’larda MSR’yi anlamlı olarak azaltmıştır (p<0,05). 

Sonuçlarımız NO’nun omurilik reflekslerinin düzenlenmesinde eksitatör bir 
rol oynayabileceğini göstermektedir. 
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L-ARJİNİN’İN OMURİLİK REFLEKSLERİNE OLAN ETKİSİ 

N. Taşçı, S. Ankaralı, Ş. Demir, C. Marangoz 

Ondukuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 

Nitrik oksit’in (NO) hücreler arası haberleşmede bir nörotransmitter olarak 
rol oynadığı gösterilmiştir. Nöronlarda NO, L-arjinin’den nöronal nitrik oksit 
sentaz (nNOS) enzimi aracılığıyla sentezlenmektedir. 

Omurilikte nNOS aktivitesi histokimya ve immünohistokimya 
yöntemleriyle tespit edilmiştir. Buna rağmen NO’nun omurilikte sinyal 
iletiminde ve reflekslerdeki rolünü ortaya koymak için yapılan çalışma sayısı 
çok azdır. Bu çalışmaların çoğu, NO’nun ya nosiseptif reflekslere etkisini 
araştıran ya da in-vitro çalışmalardır. Literatürde L-arjinin’in omurilik 
refleksleri üzerine etkisiyle ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma L-
arjinin’in omurilik refleksleri üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapıldı. 

Deneyler 6 adet 1,5-3 kg ağırlığında erişkin spinalize kedide yapıldı. 
Anestezi nembutal ile sağlandı. Trakea kanule edilerek yapay solunum 
cihazına bağlandı. Madde vermek için vena jugularis eksterna ve kan basıncını 
takip etmek için arteria karotis kanule edildi. Kan basıncı 90-120 mmHg 
arasında tutuldu. Lumbal ve sakral segmentlere laminektomi yapılarak 
omurilik açığa çıkarıldı. Sol arka ekstremite açılarak bacağa giden tüm sinirler 
izole edildi. Gastroknemius sinirinden uyarı verilerek L6-L7 ve S1 seviyesinde 
omurilik ön köklerinden monosinaptik refleks (MSR) cevabı kaydedildi.  

Tüm veriler Kolmogrov-Smirnov testinde veri dağılımının uygunluğu 
açısından değerlendirildi. Paired t testi ve tek yönlü varyans analizi (post-hoc 
TUKEY) testi ile anlamlılık açısından değerlendirildi. P<0,05 anlamlı olarak 
kabul edildi 

L-arjinin i.v 50 mg/kg dozda 5-20 dk.’lar, 100 mg/kg dozda 10-25 dk.’lar, 
200 mg/kg dozda 5-25 dk.’lar ve 500 mg/kg ‘lık dozda 5-25 dk.lar arasında 
MSR amplitüdünde anlamlı artış yapmıştır. Lokal olarak 500 µmol dozda 1-15 
dk.’lar, 1 mmol dozda 1-5 dk.’lar, 2 mmol dozda 5-15 dk.’lar arası MSR 
amplitüdünde anlamlı artışa sebep olmuştur (p<0.05). 5 milimol dozda ise 
anlamlı bir etki görülmemiştir (p>0.05). 

Sonuçlarımız NO dönorü L-arjinin’in omurilik reflekslerinde eksitatör  bir  
rol oynadığını göstermektedir. 
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ELEKTRODERMAL AKTİVİTE’NİN TANIM VE TARİHÇESİ 

Ç. Özesmi 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

Elektrodermal aktivite (EDA), deri ve eklerinin hem aktif hem pasif 
elektriksel özelliklerini ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. İlk 
olarak gözlendiği 1880 yılından bugüne kadar oluşan gelişmelerle bugün 
psikofizyolojik çalışmalarda en sıklıkla kullanılan biyolojik sinyallerden biri 
olmuştur. Bu geniş kullanım alanına rağmen EDA’nın altında yatan temel 
mekanizmalar halen tam olarak anlaşılamamıştır. Konu ile ilgili temel 
tanımlamalar, anatomik özellikler ve EDA çalışmalarının tarihçesi gözden 
geçirilecektir. 

Sempatik kaynaklı sinir lifleri ile uyarılan ekrin ter bezlerinin elektriksel 
aktivitesi (EDA) ilk çalışıldığı günden bugüne kadar birbirinden farklı 
terimlerle ifade edilmiştir. Bunların en eskileri deri iletkenlik reaksiyonu 
veya deri iletkenlik refleksi anlamına gelen GSR’dir. EDA, endosomatik ve 
ekzosomatik olmak üzere iki farklı şekilde kayıt edilebilir.  

EDA çalışmalarının geçmişi 1849 yılına dayanmaktadır.DuBois-Reymond 
her iki elini çinko sülfat solüsyonu içine koyduğunda ekstremitesinden 
başlayan bir elektrik akımını gözlemledi. Ter bezi aktivitesi ile derideki 
elektrik akımını gösteren ilk deney 1878’de Hermann ve Luchsinger 
tarafından yapıldı. 1879 yılında Vigouroux EDA ile ilişkili psikolojik 
faktörleri gözlemledi. Bu erken çalışmalara rağmen EDA’nın esas keşfi 
birbirinden haberdar olmayan iki araştırmacıya atfedilmektedir. 1888 yılında 
Fere dış kaynaklı DC akım kullanarak histerik hastalarda duysal yada 
emosyonel uyarıyı takiben deri direncinde bir azalma gözlemledi. 1899 
yılında ise Tarchanoff ekzosomatik yöntemi kullanarak Fere’nin yaptıklarını 
yaptı. 1950 ile 1970 yılları arasında EDA’yı oluşturan periferik ve santral 
mekanizmalr üzerinde yapılan yoğun çalışmaları takiben 1971 yılında 
Lykken ve Venables deri iletkenlik ünitelerini EDA mekanizmalarının 
fizyolojik modellenmesinde en uygun yöntem olarak ifade ettiler ve kayıt 
yöntemi ile ilgili temel prensipleri belirlediler. 1980’lerin başına kadar 
devam eden bu çalışmalardan sonra bugün kullanılan kayıt ve değerlendirme 
yöntemleri yerleşmiş oldu 
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ELEKTRODERMAL AKTİVİTE’NİN KAYNAĞI VE 
MEKANİZMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

C. Süer 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

Elektrodermal aktivitenin (EDA) periferik kaynağı ekrin ter bezleridir. Bu 
bezlerin sekretuar segmentleri post ganglionik ucundan asetilkolin salgılayan 
ve anatomik olarak sempatik sisteme ait sinir lifleri ile uyarılırlar. Bu liflerin 
hücre gövdeleri sempatik zincirde bulunur. Postganglionik lif gri birleştirici 
kol vasıtasıyla sempatik zincirden ayrılır. Spinal sinir içerisine dahil olur ve 
hedef organı olan ekrin ter bezi etrafında özel bir ağ oluşturarak sonlanır. 
Merkezi sinir sisteminin supraspinal segmentlerinden inen sempatik yollar ve 
ganglionik sempatik nöronun, lateral piramidal yol ile anterolateral yollar 
arasında kalan sempatik yollar vasıtasıyla kontrol eder. 

Spinal kord düzeyinde sudorosekretuvar lifler nonspesifik 
(ekstralemniskal) somatosensorial sisteme ait olan ve anterolateral yolda 
yerleşmiş olan afferent yollar ile yakın ilişkidedir. Hipotalamus, ter bezi ve 
vazomotor aktiviteyi de içeren tüm vejetatif fonksiyonların kontrol edildiği 
bir merkez olarak düşünülmektedir. Özellikle paraventriküler ve posterior 
hipotalamik nükleusların uyarımı ter sekresyonu ile sonuçlanır. Hipotalamik 
sempatik aktivite daha yüksek seviyeli beyin yapıları tarafından 
oluşturulabilir yada değiştirilebilir. Bunlar arasında limbik sistem (özellikle 
amigdale nükleus, hippokampus), talamusun ventroooralinternal nükleusu, 
ekstrapiramidal nükleuslar, Brodmann’ın 6. alanı başta olmak üzere değişik 
kortikal alanlar ve bazal ganglionlar (striatum ve pallidum) ter bezi 
aktivitesini kontrol eden hipotalamik bölgeyi etkilerler. 

Deri gibi biyolojik dokulara dış kaynaklı bir akım uygulandığı zaman bu 
dokular rezistör ve kapasitörlerden oluşmuş bir elektriksel ağ gibi 
davranırlar. İyonik konsantrasyonları değişebilen kan, ter bezi kanalındaki 
ter ve interstisyel sıvı farklı özellik gösterirler ve bu neden değişken rezistiv 
elementler olarak düşünülürler. Tersine membran ile kaplı hücresel yapılar 
daha çok kapasitör benzeri özellikler gösterir. Bu nedenle bunlar derinin 
kapasitiv elementleridir. Bu temel prensiplere dayanan elektriksel eş devre 
modellerinin kullanımı EDA’nın anlaşılmasında ve kayıtlanmasında 
önemlidir. 

Sempozyumun bu bölümünde EDA’nın kaynağı ve oluşum 
mekanizmasına yönelik çalışmalar kısaca gözden geçirilecektir. 
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ELEKTRODERMAL AKTİVİTENİN KLİNİKTE KULLANIMI 

N. Dolu 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

Merkezi Sinir Sistemi’nin özellikle dikkat, bilgi, algılama fonksiyonları ile 
ilgili merkezlerin elektrodermal aktivite (EDA)’nin oluşumunda ve 
kontrolünde önemli rolünün olduğunun ortaya konulması ile EDA, 
psikofizyolojik durumların tayininde kullanılan ölçümler arasında yer 
almıştır. Şizofreni, psikoz, depresyon, anksiyete gibi çeşitli psikiyatrik 
hastalıklarda sağlıklı kişilerden farklı EDA bulguları saptanmıştır. Şizofrenik 
hastalarda elektrodermal cevapsızlığın normal kişilerden fazla olduğu ve 
şizofreniklerin birinci derece akrabalarında da anormal EDA bulgusu olduğu 
bulunmuştur. Fonksiyonel psikozluların doğdukları aylara göre EDA 
değişiklerinin incelendiği çalışmada, kış aylarında doğanların geçirdikleri 
viral enfeksiyon veya perinatal komplikasyonlar sonucu EDA cevabının 
azaldığı gözlenmiştir. Depresif hastalarda ve yine intihar girişiminde bulunan 
depresif hastalarda EDA cevabının azlığı yada cevapsızlığın kontrole göre 
fazla olduğu bulunmuştur. Otistik çocuklarda EDA’da hiperaktivite 
gözlenmiş, anksiyetede elektrodermal cevabın arttığı saptanmıştır. 

Konuşmamızda; EDA’nın klinikte kullanımına ilişkin çalışmalarımızdan 
örnekler verilecektir. Depresif semptonları olmayan hipertiroidili hastalarda 
EDA (Dolu ve ark.,1997), hipotiroidili hastalarda EDA (Dolu ve ark.,1999), 
hipertiroidili hastalarda elektrodermal cevaplılık (Dolu ve ark.,1999) gibi 
çalışmalarımızın yanısıra hareketsizlik stresinin (Süer ve ark.,1992), 
aydınlık-karanlık siklüsünün (Süer ve ark.,1998), yükseltilmiş artı labirent ile 
tesbit edilen anksiyete düzeyinin EDA’ya etkisi ile ilgili çalışmalarımızdan 
söz edilecektir. Son dönemlerdeki çalışmalarımızda, büyüme hormonu 
eksikliği ve fazlalığında, behçet hastalarında EDA incelenmekte ve 
hipergliseminin EDA’ya etkisi (Özesmi ve ark, 2001) araştırılmaktadır. 
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KIM YAZAR OLMALıDıR? 

B. Ç. Yeğen 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 

Çağımızda ”yazarlık” akademik yaşamda bir değerlendirme aracı ve ödül 
unsuru olarak kabul görmektedir. Yazarlık ve yazarı olunan yayınlara 
yapılan atıflar, akademik yükseltilmede ve mesleki başarıda geçerli olan 
entelektüel ölçütler olup, araştırmacının bilime katkısının bağımsız bir 
göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Hall, BMJ books, 1998). 

Tıp Dergileri Editörlerinin Uluslararası Kurulu’nun belirlediği kurallara 
göre, yazar olarak adı geçen tüm bireylerin yapılan çalışmanın üç farklı 
aşamasında da yer almış olması ve içeriğine ilişkin tüm sorumlulukları kabul 
etmesi beklenmektedir. Yazarlık, (1) çalışmanın tasarımı ve kavramları, 
verilerin analizi ve yorumu, (2) makalenin yazımı veya bilimsel içeriğinin 
irdelenerek düzeltilmesi, (3) basıma hazır son şeklinin onaylanması, 
aşamalarının hepsinde birden yer almış olmayı gerektirir (N Eng J Med 
1997; 336: 309-315). Sadece verileri toplamak veya çalışmaya maddi destek 
yaratmak ya da çalışma grubunun genel denetimini yapmak yazarlık için 
yeterli değildir. Her ne kadar, yazarların sırasına ilişkin bir kural yoksa da, 
genellikle ilk isim, deneyleri yürüten, verilerin analizini yapıp makaleyi 
yazandır. Son isim ise, deneysel tasarımda ve deney düzeneğinin 
kurulmasında yer alan, analiz ve yorumu yapan ve makalenin yazımına 
katkıda bulunandır.  

Farklı fakültelerin fizyoloji anabilim dallarına mensup  profesörler 
arasından toplam uluslararası makale sayısı 10 ve üzerinde (26.2 ± 4.9) 
bulunanların (n=10) makaleleri (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/) 
incelenmiştir. Yazarların % 29’u çalışmalarında ilk isim olarak yer alırken, 
% 31’i son isimdir. Ancak, ilk isim olma (% 0 - % 93) ile son isim olma (% 
4 - % 80) yüzdelerinin bireyden bireye çok değişkenlik gösterdiği ortaya 
konmuştur.  

Yazarların sırası, tüm yazarların ortak bir kararı sonucu olmalıdır. 
Bununla beraber, akademik yükseltilmede profesörlük düzeyine ulaşmış 
yazarların, yazarlıkta ilk isim olma sırasını yetiştirdikleri genç 
araştırmacılara bırakmaları özendirici olacaktır.  
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EGZERSİZ PROTEİNÜRİSİ OLUŞUMUNDA NİTRİK OKSİDİN 
ROLÜ 

F. Gündüz, O. Kuru, Ü. K. Şentürk 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA 

Egzersiz sonrası ortaya çıkan geçici proteinüri sık karşılaşılan bir 
bulgudur ve genellikle egzersiz sırasındaki renal hemodinamik değişiklikler 
ile açıklanır. Bu çalışmada renal hemodinami üzerine etkili olduğu ve 
egzersiz sırasında artış gösterdiği bilinen nitrik oksitin (NO) egzersiz sonrası 
proteinüri oluşumunda rolü olup olmadığı sıçanlarda araştırıldı.  
Çalışma, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Bakım ve Kullanım 
Kurulu’ndan alınan onay sonrası,  üç aşamada gerçekleştirildi. Araştırmada 
80 adet Wistar cinsi sıçan kullanıldı. Birinci aşamada, akut nitrik oksit 
sentaz (NOS) blokajının egzersiz proteinürisi üzerine etkisi kontrol (K), 
akut egzersiz (E), NOS blokajı uygulanan (L-NAME; 10 mg/kg ip) ve akut 
egzersizle birlikte NOS blokajı uygulanan (E+L-NAME) gruplarda 
değerlendirildi. Sonuçlar tek yönlü varyans analizi sonrası Newman-Keuls 
testi ile değerlendirildi. Akut egzersiz uygulanan hayvanlarda idrar protein 
düzeyleri kontrol hayvanlarına kıyasla önemli ölçüde artış gösterirken, L-
NAME tedavisi ile birlikte akut egzersiz yapan hayvanların idrar protein 
düzeylerinde hem kontrol grubu hem de akut egzersiz grubu hayvanlarına 
kıyasla önemli ölçüde artış gözlendi. Çalışmanın ikinci aşamasında 
dışarıdan NO donörü (isosorbid mononitrat, ISMN, 2 mg/kg, po) 
eklenmesinin egzersiz proteinürisi üzerine etkisi test edildi. Egzersiz ve L-
NAME+Egzersiz ile ortaya çıkan yüksek idrar protein değerleri, ISMN 
tedavisiyle kontrol değerlerine geri çekildi. Son aşamada ise, NO’in akut 
egzersizle ortaya çıkan proteinüriyi düzeltici etkisinin spesifik olup 
olmadığını saptamak amacıyla ikinci basamaktaki deney protokolü NO 
donörü yerine diltiazem (0.3 mg/kg, ip) kullanılarak yinelendi ve 
diltiazemin egzersiz proteinürisi üzerine anlamlı bir etkisinin bulunmadığı 
gösterildi. Egzersiz öncesi vazodilatör ilaç uygulamalarının oluşturduğu kan 
basıncı değişiklikleri kuyruktan kan basıncı ölçülerek değerlendirildi ve kan 
basıncı düsüşleri arasında fark bulunamadı. 

Sonuç olarak, NO’in akut egzersiz proteinürisi oluşumu üzerinde etkili 
olduğu gösterildi. 
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DAYANIKLILIK ANTRENMANININ AKUT YORUCU 
EGZERSİZİN SIÇAN ERİTROSİTLERİNDE OLUŞTURDUĞU 

OKSİDATİF STRES ÜZERİNE YARARLI ETKİLERİ 

N. Öztaşan1, S. Taysi2, K. Gümüştekin1, K. Altınkaynak2, Ö. Aktaş1,  
H. Timur1, E. Şıktar3, S.  Keleş2, S. Akar1, F. Akcay2, Ş. Dane1, M. Gül1 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji1 ve Biyokimya2 Anabilim 
Dalları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu3, Erzurum. 

Çalışmamızda dayanıklılık antrenmanının sıçan eritrositlerinde akut 
yorucu egzersizin oluşturduğu oksidatif stresi önleyip önleyemediği, ayrıca 
sıçanların yorulma sürelerini uzatıp uzatamadığı araştırıldı. Erkek sıçanlar 
(n=56) antrenman yapan ve yapmayan grup olmak üzere eşit şekilde ikiye 
ayrıldılar. Her iki grup daha sonra istirahatte ve egzersizden hemen sonra 
çalışılanlar olmak üzere tekrar ikiye ayrıldılar. Dayanıklılık antrenmanı için 
hızın dördüncü haftada 2.1 km/sa’e ulaştığı, günde 1.5 saat, haftada 5 gün 
olmak üzere 8 haftalık koşu bandı programı uygulandı. Akut yorucu egzersiz 
için ise %10’luk yokuş yukarı eğime karşı hızın 95. dakikada 2.1 km/sa’e 
ulaşacak şekilde gittikçe artırıldığı ve yoruluncaya kadar devam eden koşu 
protokolü uygulandı. Çalışma sonunda, eritrositlerde malondialdehit (MDA) 
ve total glutatyon düzeyleri ile süperoksit dismütaz (SOD) ve glutatyon 
peroksidaz (GPx) aktiviteleri spektrofotometrik yöntemlerle ölçüldü. Veriler 
post-hoc LSD testi ile birlikte Tek yönlü ANOVA yöntemi kullanılarak 
değerlendirildi. 

Akut yorucu egzersiz yalnız antrenman yapmayan grupta eritrosit MDA 
düzeyini artırdı. Eritrosit SOD aktivitesini antrenman yapmayan sıçanlarda 
azalttıgı halde, antrenman yapan grupta artırdı. Öte yandan, akut yorucu 
egzersiz eritrosit GPx aktivitesini antrenman yapmayan grupta artırdığı 
halde, antrenman yapan grupta etkilemedi. Eritrosit GPx aktivitesi antrenman 
yapan gruplarda antrenman yapmayan gruplara nazaran daha yüksekti. Total 
glutatyon düzeyi etkilenmedi. Dayanıklılık antrenmanı yorulma süresini 
uzattı.  

 Antrenman yapan sıçanlarda, gerek istirahatte gerekse akut egzersiz 
sonrasında artmış eritrosit GPx aktivitesi, ve akut egzersiz sonrası artmış 
SOD aktivitesi, akut yorucu egzersizin indüklediği oksidatif stresin 
önlenmesinde rol oynamış olabilir. 8 haftalık koşu bandı antrenmanı sıçanda 
yorulmayı geciktirmektedir. Sonuçlarımız dayanıklılık antrenmanının 
kandaki bazı antioksidan enzim aktivitelerini artırarak akut yorucu egzersizin 
indüklediği oksidatif stresi önlemede yararlı olabileceğini düşündürdü.  

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklenmektedir (proje no: 2001/53). 
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KRİTİK GÜÇ İLE MAKSİMAL AEROBİK GÜÇ VE ANAEROBİK 
EŞİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

N. Okudan, H. Gökbel 

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

Bu çalışmada kritik güçle maksimal aerobik güç (VO2max) ve farklı 
yöntemlerle hesaplanan anaerobik eşikler arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yaşları 18-22 arasında değişen 30 sağlıklı sedanter erkeğe bisiklet 
ergometresinde maksimal egzersiz testi uygulandı ve bu sırada VO2max ve 
anaerobik eşik göstergesi olarak ventilatuar eşik (üç ayrı yöntemle), kalp hızı 
sapma noktası ve kan laktat birikmesinin başlangıç noktası hesaplandı. Üç 
farklı yük farklı günlerde uygulanarak iş ve zaman değerlerinden kritik güç 
saptandı. Ayrı bir günde kritik güçte egzersiz yaptırılarak egzersiz süresi ve 
yapılan iş hesaplandı. SPSS 10.0 for Windows programı kullanılarak 
ortalamalar (± SS), Pearson korelasyon analizi ile veriler arasındaki ilişkiler, 
Student’ın eşleştirilmiş t testi ile tekrarlanan ölçümler arasındaki farklar 
saptandı. 

Ortalama (± SS) değerler VO2max için 2726 ± 421 ml/dk, kritik güç için 
168.4 ± 24.6 watt bulundu. Maksimal yük 201.7 ± 25.5 W, kalp hızı sapma 
noktasındaki yük 147.2 ± 17.1 W, kan laktat birikmesinin başlangıç 
noktasındaki yük 113.0 ± 20.0 W, ventilatuar eşiklerdeki yük 106.1 ± 29.0 
W ila 135.9 ± 23.3 W arasında idi. Kritik güç VO2max’ın oluştuğu yük ile ve 
kan laktat birikmesinin başlangıç noktası hariç, bütün anaerobik eşik 
değerlerinin oluştuğu yüklerle ilişkili bulundu. Kritik güç değeri maksimal 
yükten düşük, anaerobik eşiklerin oluştuğu yüklerden yüksekti. Kritik 
güçteki egzersiz süresi ve yapılan iş değerleri anaerobik eşiklerle veya 
VO2max ile ilişkili değildi. 

Maksimal aerobik güç ve anaerobik eşik gibi dayanıklılık göstergeleriyle 
ilişkili bulunduğu ve pahalı cihazlar veya invazif ölçümler gerektirmediği 
için, kritik gücün sedanter erkeklerde aerobik dayanıklılığın ölçümünde 
kullanılabileceği sonucuna varıldı. 
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AKUT YÜZME EGZERSİZİ YAPTIRILAN SIÇANLARDA ÇİNKO 
EKSİKLİĞİ VE UYGULAMASININ PLAZMA LEPTİN 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 
 

A. K. Baltacı1, R. Moğulkoç1, K. Özyürek2, E. Öztekin3 
 

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak. 1Fizyoloji ve 
 3Biyokimya Anabilim Dalı; 2Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Konya 

 
Yağ dokusu tarafından sentezlenen ve salgılanan bir hormon olan leptinin, 

enerji dengesinin düzenlenmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. 
Vücuttaki hemen bütün enzimlerle ilişkisi olan çinko ile leptin arasında 
pozitif bir ilişkiden bahsedilmektedir. Sonuçlar çelişkili olmakla beraber 
fiziksel aktivitenin leptin salınımında değişiklikler meydana getirdiği ileri 
sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı 30 dakikalık akut yüzme egzersizi 
yaptırılan sıçanlarda çinko eksikliği ve uygulamasının plazma leptin 
düzeylerini nasıl etkilediğini araştırmaktır. 

Çalışma kontrol grubu “G1” (n=10), yüzme kontrol grubu “G2” (n=10), 
çinko eksik diyetle beslenen yüzme grubu “G3” (n=10) ve çinko uygulaması 
yapılan yüzme grubu “G4” (n=10) olmak üzere toplam 40 adet Spraque-
Dawley cinsi erişkin erkek sıçanlar üzerinde Selçuk Üniversitesi Deneysel 
Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezinde (SÜDAM) gerçekleştirildi. Deney 
protokolleri aynı merkezin Etik Kurulu tarafından onaylandı. 

Dört hafta süren çalışmanın bitiminde deney hayvanlarından 
dekapitasyonla alınan kan örneklerinde plazma çinko (atomik absorpsiyon 
spektrofotometresi ile) ve leptin (RIA yöntemi) düzeyleri tayin edildi. Elde 
edilen bulguların istatistiksel değerlendirilmesinde varyans analizi 
uygulandı. 

Plazma çinko düzeyleri çinko takviyesinin yapıldığı yüzme grubunda 
(G4) en yüksek, çinko eksik diyetle beslenen yüzme grubunda (G3) en 
düşüktü (P<0.01). Grup 1 ve 2 arasında önemli bir farklılık yoktu. Plazma 
leptin seviyeleri çinko eksik diyetle beslenen grupta (G3) diğer grupların 
tamamından, yüzme kontrol grubunda (G2) ise grup 1 ve 4’den düşüktü 
(P<0.01). Grup 1 ve Grup 4 arasında önemli bir farklılık yoktu. 

Çalışmanın sonuçları; akut yüzme egzersizinin plazma leptin düzeylerinde 
bir azalmaya yol açtığını, çinko eksikliğinin bu azalmayı daha da artırdığını, 
buna karşın çinko uygulamasının bu azalmayı engellediğini göstermektedir. 
Sonuç olarak sporcularda fizyolojik dozda çinko uygulaması yararlı olabilir. 
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İÇ ANADOLU  BÖLGESİNDE YAŞAYAN SAĞLIKLI KİŞİLERDE 
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ TAHMİN FORMÜLLERİNİN 

OLUŞTURULMASI 

S. S. Atıcı, H. Uysal, H. Gökbel, N. Okudan 

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

Solunum Fonksiyon Testleri (SFT), son yıllarda basit spirometrik 
ölçümlerden ayrıntılı ve duyarlı fizyolojik testlere  doğru büyük ilerlemelerin 
sağlandığı bir araştırma alanıdır. “Normal” solunum fonksiyonları, hastaların 
sonuçları normal olarak kabul edilen değerlerle karşılaştırılarak, farklı 
solunum fonksiyon göstergeleri arasındaki ilişkiler gözönünde tutularak veya 
zamanla testlerde görülen değişiklikler dikkate alınarak “anormal” 
olanlardan ayırt edilebilir. Akciğer fonksiyon testleri sonuçları için yaygın 
olan uygulama; referans değerleri ile bağlantılı olarak yorumlanması ve 
“normal” aralık içerisinde değerlendirilip  değerlendirilmemesidir. 

Solunum fonksiyonlarını tahmin için  geliştirilen formüller çalışmanın 
yapıldığı gruba özgüdür ve bütün topluluklarda kullanılabileceğini söylemek 
mümkün değildir. Bu nedenle bu formüller ya bizzat o laboratuarın kendi 
cihazları, metodları, hizmet verdiği topluluktan seçilecek deneklerin 
değerleri kullanılarak tahmin formülleri geliştirilmeli ya da 10-20 sağlıklı 
kişiden elde edilen sonuçlarla tahmin formüllerinin değerleri karşılaştırılarak 
en yakın sonuçları veren tahmin formülleri kullanılmalıdır.  

Bu çalışmada İç Anadolu bölgesinde yaşayan sağlıklı insanların solunum 
fonksiyonlarını tahmin için cinsiyet, yaş, boy, ırk gibi faktörler dikkate 
alınarak tahmin formüllerinin geliştirilmesi amaçlandı. 
İç Anadolu bölgesinde yaşayan sağlıklı ve gönüllü yaşları 20 ile 65 ve 

üzeri arasında değişen 152 erkek ve 175  kadın toplam 325  kişiye SFT testi 
yapıldı. Spirometrik ölçümler S.Ü Meram Tıp Fak. Fizyoloji  
laboratuvarında bulunan Sensormedics PFT Sistem 2400 model sulu 
spirometre ile yapıldı. Solunum fonksiyon testi  statik ve dinamik değişken 
değerleri için tahmin formülleri çoklu regresyon analizi ile gerçekleştirildi. 
Cinsiyet, yaş, boy, ağırlık ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile formülde 
kullanılan diğer değişkenler arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.05).  

Oluşturulan bu formüllerin İç Anadolu bölgesinde kullanılmasının yararlı 
olacağı kanaatindeyiz. 
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BEHÇET HASTALARINDA YÜKSEK REZOLÜSYONLU 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SONUÇLARI İLE SOLUNUM 

FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

H. Uysal1, Ş. Balevi2, N. Okudan1 

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 1Fizyoloji Anabilim Dalı,  
2Cildiye Anabilim Dalı, Konya 

Bu çalışmada, Yüksek Rezonanslı Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) değerlendirmesine 
göre patolojik akciğer bulguları olan ve olmayan Behçet hastalığı bulunan kadın hastaların 
solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmanın yapılması için gerekli etik 
kurul izni alındıktan sonra çalışmaya yaşları 28-54 arasında olan 18 kadın hasta ile yaşları  
30-50 arasında olan 17 sağlıklı kadın alındı. Deneklerin YRBT’leri çekildi ve solunum 
fonksiyon testleri (SFT) ölçüldü. Hastalar YRBT sonuçlarına göre YRBT (+) ve YRBT (-)  
olmak üzere iki gruba ayrıldı. Oluşturulan 3 grupta da zorlu vital kapasite (FVC), birinci 
saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü  (FEV1), FVC’nin orta yarısı sırasındaki ortalama 
zorlu ekspiratuar akım hızı  (FEF%25-75), tepe ekspiratuar akım hızı  (PEF), vital kapasite 
(VC), total akciğer kapasitesi (TLC), rezidüel volüm (RV), fonksiyonel rezidüel kapasite 
(FRC), karbonmonoksit diffüzyon kapasitesi (DLCO) ve spesifik diffüzyon katsayısı 
(DLCO/VA) değerlerine bakıldı. Verilerin analizinde tercihli varyans analizi ve Tukey HSD 
testi kullanıldı. Bulgularımız tabloda sunulmaktadır. 

Tablo . Hasta ve kontrol gruplarına ait SFT değerlerinin karşılaştırılması 
(Ortalama±Standart sapma) 
 Kontrol (n=17) YRBT (+)  (n=7) YRBT (-)  (n=11) 
 Elde edilen 

en iyi 
değerler 

Beklenen 
değere göre 

yüzde oranlar 

Elde edilen 
en iyi 

değerler 

Beklenen 
değere göre 

yüzde oranlar 

Elde edilen 
en iyi 

değerler 

Beklenen 
değere göre 

yüzde oranlar 
FVC (L) 3.3±0.5 96.2±7.7 3.3±0.5 96.1±14.3 3.4±0.5 101.0±12.1 
FEV1(L) 2.7±0.5 103.1±9.9 2.7±0.5 95.0±13.2 2.8±0.4 99.3±13.3 
FEF%25-75 (L/s) 3.0±0.8 96.2±21.7 3.2±0.9 95.4±22.2 3.2±1.0 100.1±30.4 
PEF (L/s) 5.1±1.1 84.6±17.0 6.0±1.4 97.7±22.1 5.5±1.2 92.7±21.0 
VC (L) 3.4±0.6 99.2±9.0 3.3±0.5 97.6±13.0 3.4±0.5 101.4±12.3 
TLC (L) 4.8±0.8 100.2±11.5 4.8±0.5 97.1±11.3 5.1±0.7 103.3±12.5 
RV (L) 1.4±0.5 87.7±27.7 1.5±0.2 97.0±16.0 1.6±0.5 108.3±29.7 
FRC (L) 2.2±0.5 92.5±23.2 2.3±0.4 84.9±14.8 2.5±0.5 95.7±18.5 
DLCO 
(ml/dk/mmHg) 

21.4±3.6 93.9±19.5 23.5±4.9 87.4±15.8 24.7±5.3 92.0±19.2 

DLCO/VA  4.8±1.1 122.6±28.9 4.9±0.8 88.1±14.5* 5.0±1.0 90.5±17.8* 
*Kontrol grubuna göre P<0.01 

YRBT (+) hastalar ile YRBT (-) hastaların SFT değerleri birbirleriyle kıyaslandığında, 
gerek elde edilen en iyi değerler ve gerekse beklenen değerlere  yüzde oranlar açısından 
anlamlı bir fark bulunmadı. Hem YRBT (+) hem de YRBT (-) hastalar, kontrol grubuyla 
ayrı ayrı karşılaştırıldığında ise her iki grubun  DLCO/VA değerlerinde anlamlı bir azalma 
görüldü. Diğer SFT değerlerinde anlamlı bir farklılık gözlenmedi. 

Sonuç olarak, YRBT (+)  ve YRBT (-) Behçet hastaları ayrı ayrı kontrol grubuyla 
kıyaslandığında DLCO/VA değerlerinde  bir farklılık bulunmasına rağmen,  birbirleriyle 
kıyaslandığında tüm SFT değerlerinde önemli bir farklılığın olmadığı söylenebilir. 
28. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, 24-27 EYLÜL 2002, İZMİR P-044 
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KEKEMELİĞİN SOLUNUM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

S. Gergerlioğlu, H. Uysal 

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 

Kekemeliğin temel özelliği, bireyin konuşmasının gerek akıcılık, gerekse zamanlama 
yönünden yaşına uygun olmayan biçimde bozuk olmasıdır. Bu bozukluk seslerin ve 
hecelerin sık sık yinelenmeleri ve uzatılmaları ile belirlidir. Konuşmayla solunum arasındaki 
ilişkinin varlığı uzun süreden beri bilinmektedir. Konuşma zorluğu çeken kekemelerde de 
solunum fonksiyonlarının etkilenebileceği konusu yeterince ele alınmamıştır.   

Bu çalışmada, kekeme erkeklerde solunum fonksiyonlarının araştırılması amaçlandı. 
Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı (DSM IV) kriterlerine göre kekeme tanısı 
almış ve yaşları 15-46 arasında olan 20 erkek hasta ile yaşları 19-33 arasında olan 20 sağlıklı 
erkek olmak üzere toplam 40 kişi çalışmaya alındı. Katılanlara solunum fonksiyon testleri 
(SFT) Sensormedics PFT 2400 cihazı ile yapıldı. Verilerin analizinde Student’ın 
eşleştirilmemiş t testi kullanıldı. Bulgularımız tabloda sunulmaktadır. 

Tablo . Hasta ve kontrol gruplarına ait SFT değerlerinin karşılaştırılması 
(Ortalama±Standart sapma) 

 Kontrol (n=20) Hasta (n=20) 
 Elde edilen en 

iyi değerler 
Beklenen değere 

göre yüzde oranlar 
Elde edilen en 

iyi değerler 
Beklenen değere 

göre yüzde oranlar 
FVC (L) 5.4±0.5 101.7±8.5 4.9±0.9* 94.1±11.7* 
FEV1(L) 4.6±0.4 104.3±7.9 4.2±0.8* 95.5±14.4* 
FEF%25-75 (L/s) 5.3±1.1 109.6±21.7 4.8±1.5 99.4±28.8 
PEF (L/s) 9.2±2.1 96.4±23.3 7.4±1.9** 77.4±17.6** 
MVV (L/dk) 146.7±27.7 80.9±15.2 127.7±28.6* 69.9±13.0* 
VC (L) 5.5±0.6 103.6±9.7 4.9±0.9* 94.5±11.9* 
TLC (L) 6.8±0.9 103.4±14.4 6.7±1.3 102.4±12.5 
RV (L) 1.5±0.4 105.8±29.7 1.6±0.7 119.9±41.2 
FRC (L) 3.6±0.7 113.7±21.9 3.2±1.0 101.3±23.7 
DLCO (ml/dk/mmHg) 37.9±5.1 92.4±11.4 33.3±6.4* 82.6±11.8* 

                           * Kontrol grubuna göre P<0.05 
                          **Kontrol grubuna göre P<0.01 
Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda, hasta grubunun zorlu vital kapasite 

(FVC), birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü (FEV1), maksimal istemli ventilasyon 
(MVV), vital kapasite (VC), karbonmonoksit diffüzyon kapasitesi (DLCO) değerlerinde 
p<0.05 düzeyinde, tepe ekspiratuar akım hızı (PEF) değerinde ise p<0.01 düzeyinde anlamlı 
bir azalma gözlenirken, diğer SFT değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunmadı. 

Sonuç olarak kekeme erkeklerin bazı dinamik ve statik solunum fonksiyon değerlerinde 
anlamlı azalmaların oluşabileceği dikkati çekmektedir. Bu nedenle kekeme hastalarda 
solunum fonksiyonlarının düzenli olarak takibinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 
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ROMATOİD ARTRİTLİ  KADIN HASTALARIN  
AKCİĞERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YÜKSEK 

REZOLÜSYONLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE SOLUNUM 
FONKSİYON TESTLERİNİN ÖNEMİ 

N. Güyen1, H. Uysal1, G. Kalaycı1, Y. Paksoy2 
 

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 1Fizyoloji ve  
2Radyoloji Anabilim Dalı, Konya 

 

Romatoid Artrit (RA)’de, akciğerler çok fazla damar ihtiva ettiği ve 
muhteviyatının çoğu konnektif doku olduğu için  sıklıkla tutulur. Yüksek 
rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi kullanımıyla asemptomatik RA’li 
hastalarda pulmoner anormallik insidansının bilinenden daha fazla olduğu 
belirtilmektedir.  

Bu çalışmada Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) 
değerlendirmesine göre patolojik akciğer bulguları olan ve olmayan RA’li 
kadın hastaların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılarak solunum 
fonksiyon testleri (SFT) ve YRBT’nin yararlılığının değerlendirilmesi  
amaçlandı.  

Çalışmaya yaşları 16-66 arasında değişen 32 kadın RA’li hasta ve 19 
kontrol olmak üzere toplam 51 kişi katıldı. Katılanlara SFT Sensormedics 
PFT 2400 cihazı ile yapıldı. Akciğer YRBT’leri çekildi. Hastalar YRBT 
sonuçlarına göre YRBT (+) ve YRBT (-) olmak üzere iki gruba ayrıldı. 
Verilerin analizinde Student’ın t testi, tercihli varyans analizi ve Tukey HSD 
testi kullanıldı.  

YRBT (+) hastalarda kontrol grubuna göre zorlu vital kapasite (FVC), 
birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü  (FEV1), FVC’nin orta yarısı 
sırasındaki ortalama zorlu ekspiratuar akım hızı  (FEF%25-75), FVC’nin % 50’si 
çıkarıldığı andaki ekspirasyon akım hızı (FEF%50) ve tepe ekspiratuar akım hızı  
(PEF) değerlerinde anlamlı bir azalma (P<0.05) görülürken, YRBT (-) 
hastalar, kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlı değişiklik olmadığı görüldü. 
YRBT (+)  hastalarda YRBT (-) hastalara göre FVC, FEV1, FEF%25-75, 
FEF%50 ve FVC’nin % 75-85’lik bölümü çıkarıldığı andaki ekspirasyon akım 
hızı (FEF%75-85) değerlerinde anlamlı bir azalma (P<0.05) görüldü. RA’li tüm 
kadın hastalarda ise kontrol grubuna göre  FEV1, FEF %25-75, FEF % 50  
değerleri P<0.05 düzeyinde, PEF değerleri ise P<0.01 düzeyinde düşük 
bulundu. 

RA’li kadın hastaların YRBT inceleme sonucunda, akciğerlerinde 
patolojik görüntüsü olan RA’li hastaların SFT’de de bozukluklar görüldü. Bu 
nedenle SFT’nin de YRBT tetkiki gibi değerli sonuçlar verebileceği 
kanaatine varıldı. 
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LAPAROSKOPİ YAPILAN KADIN HASTALARDA SOLUNUM 
FONKSİYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

G. Kalaycı1, H. Uysal1, M. Çapar2, M. Şahin3 

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 1Fizyoloji ABD,  
2Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, 3Genel Cerrahi ABD, Konya 

Bu çalışmada, laparoskopi yapılan kadın hastaların solunum 
fonksiyonlarında ortaya çıkabilecek değişikliklerin araştırılması amaçlandı. 
Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra, laparoskopik kolesistektomi (n=20) ve 
jinekolojik laparoskopi (n=19) yapılan kadın hastalar çalışmaya alındı. 
Hastalara ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1. ve 7. gün solunum fonksiyon 
testleri (SFT) yapıldı. Hastaların postoperatif olarak ilk 24 saatteki ağrı 
duyularını ölçmek için PCA (patient-controlled analgesia) cihazından 
yararlanıldı. Analjezik olarak meperidin kullanıldı.Verilerin analizinde, 
ölçümler arası fark tekrarlı ölçümler varyans analiziyle değerlendirildi. İkili 
ölçümler arası farklılığın saptanmasında α=0.05 düzeyinde Bonferroni 
düzeltmeli paired-t testinden yararlanıldı.  

Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda, ameliyat öncesine 
kıyasla ameliyat sonrası 1. günde zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniyedeki 
zorlu ekspirasyon volümü  (FEV1), tepe ekspiratuar akım hızı  (PEF), maksimal 
istemli ventilasyon (MVV), vital kapasite (VC), total akciğer kapasitesi (TLC), 
rezidüel volüm (RV), fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC), karbonmonoksit 
diffüzyon kapasitesi (DLCO) değerlerinde azalma (P<0.05), RV değerlerinde 
artma (P<0.05) gözlendi. Ameliyat sonrası 1. güne kıyasla 7. günde 
hastaların FVC, FEV1, PEF, MVV, VC, TLC, FRC ve DLCO değerlerinde 
artma (P<0.05), RV değerlerinde azalma (P<0.05) gözlendi. Ameliyat 
öncesine kıyasla ameliyat sonrası 7. günde  ise hastalarının sadece PEF 
değerinde azalma (P<0.05)  gözlendi. 

Jinekolojik laparoskopi yapılan hastalarda, ameliyat öncesine kıyasla 
ameliyat sonrası 1. günde FVC, FEV1, PEF, MVV, VC, TLC ve DLCO 
değerlerinde azalma (P<0.05) gözlenirken, RV ve FRC değerlerinde anlamlı 
bir değişiklik bulunmadı. Ameliyat sonrası 1. güne kıyasla 7. günde 
hastaların FVC, FEV1, PEF, MVV, VC, TLC ve DLCO değerlerinde artma 
(P<0.05) gözlendi. Ameliyat öncesine kıyasla ameliyat sonrası 7. günde  ise 
hastaların  SFT değerlerinde anlamlı bir değişiklik bulunmadı. 

  Sonuç olarak, hastalara yapılan SFT ölçümlerinde ameliyat sonrası 1. 
günde gözlenen değişikliklerin  7. günde  laparoskopik kolesistektomi 
grubunda büyük oranda, jinekolojik laparoskopi grubunda ise tamamen 
normale döndüğü kanaatine varıldı.   
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ASTIMLI ÇOCUKLARDA FİZİKSEL EGZERSİZİN AEROBİK 
KAPASİTE VE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 
 

S. Başaran1, N. Ergen2, F. Güler-Uysal1, G. Bingöl3,  
D. Erdemoğlu2, D. Altıntaş3 

Ç.Ü.Tıp Fakültesi 1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, 2Fizyoloji ABD, 
3Pediatrik İmmünoloji-Allerji ABD 

 
Bronşial astımı olan çocuk hastalarda su sporları dışında yaptırılan 

düzenli antrenmanların aerobik kapasite üzerine etkileriyle ilgili bilgilerimiz 
sınırlıdır. Bu çalışmada bronşial astımı olan çocuklarda, düzenli 
submaksimal egzersizin aerobik kapasite ve solunum fonksiyon testleri 
üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya yaşları 
11.41±1,98 (8-17) olan 36 (15 kız , 21 erkek) bronşial astımlı çocuk 
alınmıştır. Hastalar rastgele olarak egzersiz  (E, n=23) ve sedanter (S, n=13) 
olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Egzersiz grubuna sekiz hafta süreyle, 
haftada üç gün, günde bir saat orta şiddette basketbol antrenmanı 
yaptırılmıştır. Sedanter gruba ise günlük aktiviteleri dışında egzersiz 
yaptırılmamıştır. Ek olarak her iki gruba solunum egzersizleri içeren ev 
programı verilmiştir. Tüm hastaların, bisiklet ergometresinde fiziksel iş 
kapasitesi (PWC 170)  testi ve koridorda yapılan 6 dakikalık yürüme testi ile 
aerobik kapasiteleri ve solunum fonksiyon testleri antrenman programından 
önce ve sonra olmak üzere iki kez değerlendirilmiştir. E grubundaki 
bireylerin PWC 170 testi değerleri antrenman programından sonra 
1.84±0.60’dan 2.12 ±0.71watt’a ve yürüme testi değerleri 656.70±60.09 ‘dan 
679.04±65.25 metreye yükselmiştir (p<0.05). S grubunda her iki test 
sonuçlarında başlangıca göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ayrıca birinci 
dakikadaki zorlu ekspiratuar hacim (FEV1) ve zirve ekspiratuar akımın 
(PEF) yaşa ve boya göre beklenen yüzde değerlerinde E grubunda FEV1 için 
89.6±12.1’den 94.7±10.25’e, PEF için ise 80.5±17.4’den 89.6±17.6’ya 
yükselme görülmüştür (p<0.05). Sedanter grubta ise başlangıca göre anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonuçları 8 hafta süreyle düzenli 
olarak submaksimal şiddette yaptırılan basketbol antrenmanları ile bronşial 
astımı olan çocuklarda aerobik kapasitede ve solunum fonksiyon testlerinde 
belirgin düzelme olabileceğini göstermektedir.  
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EGZOZ TAMIR ATÖLYELERINDE ÇALıŞAN İŞÇILERIN KAN 
KURŞUN DÜZEYLERI İLE SOLUNUM PARAMETRELERI 

ARASıNDAKI İLIŞKI 

C. Bağcı, B. Cengiz, S. Can 
 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 

Kurşunun insan vücuduna alınış yollarından biri de solunum yoludur. Bu çalışmada, 
ülkemizde kurşunlu benzin kullanımının fazla olmasına bağlı olarak egzoz gazından çevreye 
yayılan kurşunun solunum yoluyla vücuda alınarak akciğer hacim ve kapasitelerinde 
meydana getirdiği değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Bu çalışma, egzoz tamir atölyelerinde çalışan 39 işçi ile 22 sağlıklı kişi üzerinde 
yürütülmüştür. Çalışmaya katılanların kan kurşun seviyeleri, heparinli kan örneklerinin 
UNİCAM 939AA marka atomik absorbiyon spektrofotometresinde ölçümü ile belirlendi. 
Akciğer hacim ve kapasitelerinin ölçümü MIR marka bilgisayar sistemli spirometre aracılığı 
ile yapıldı.  

 Tablo 1: Kan kurşun düzeyleri ve solunum parametreleri. 
 Egzos Tamir İşçileri 

(n=22) 
Kontrol Grubu 

(n=22) 
İstatistiksel 
Anlamlılık 

 Ort. Std. S. Ort. Std. S. P 
Kan Kurşun Düzeyleri (µg/dl) 26,49 9,43 14,60 2,61 P<0,001 
VC (L) 3,68 0,50 4,42 0,90 P<0,05 
FVC (L) 4,02 0,71 4,51 0,66 P<0,05 
FEV1 (L) 3,57 0,65 4,17 0,60 P<0,05 
FEV1/FVC % 89,20 8,10 92,71 5,70 P>0,05 
FEV1/VC % 97,22 23,50 95,86 10,7 P>0,05 
PEF (L/sn) 6,44 1,72 8,11 1,25 P<0,05 
FEF50 (L/sn) 4,60 1,23 5,59 1,03 P<0,05 
FEF75 (L/sn) 2,52 1,01 7,38 1,08 P<0,001 
FEF25-75 (L/sn) 4,34 1,23 5,28 1,02 P<0,05 
FEF25 (L/sn) 5,92 1,53 3.075 0,96 P<0,001 
MVV (L/dk) 139,10 31,42 177,4 28,01 P<0,001 

 
Çalışmamızın sonuçlarına göre kan kurşun seviyelerinde kontrol grubuna göre artış, 

akciğer hacim ve kapasitelerinde ise anlamlı bir azalma gözlenmiştir. Bunun sonucu olarak 
küçük hava yollarında kronik obstrüktif pulmoner hastalıklara sebep olabileceği 
düşünülmüştür. 
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KARDİYAK SENDROM X’Lİ HASTALARDA SOLUNUM 
FONKSİYON TESTLERİ VE TC99M DTPA AKCİĞER 

KLİRENSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

G. D. Altun1, S. A. Vardar2, A. Altun3, Y. S. Salihoğlu1, M. Aktöz3 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Nükleer Tıp AD,  
2Fizyoloji AD, 3Kardiyoloji AD., Edirne 

Kardiyak sendrom X (SX) normal koroner anjiografi, göğüs ağrısı ve 
pozitif efor testinin birlikte olduğu, mikrovasküler anjiopati grubunda yer 
alan, fizyopatolojisi tam olarak aydınlatılmamış bir hastalıktır. Solunum 
fonksiyonlarının ve alvelokapiller geçirgenliğin SX’li hasta grubunda nasıl 
etkilendiğine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada solunum 
fonksiyon testleri ve sintigrafik olarak alveolokapiller membran geçirgenliği 
değerlendirilerek, SX’li hastalarda akciğer etkilenmesi araştırıldı. 

Sigara içmeyen 10 SX’li (ortalama yaş: 51.2±8.3;  8K-2E) ve 10 kontrol 
grubu (ortalama yaş: 46,6±10.2, 4K-6E) hasta çalışmaya alındı. Hastalara 
spirometrik ölçümler (vital kapasite manevrası, zorlu vital kapasite 
manevrası ile akım volüm eğrisinin belirlenmesi, tek soluk karbonmonoksit 
difüzyon testi, helyum dilüsyon testi) ve Tc 99m-DTPA akciğer klirens 
çalışması yapıldı.  

SX ve kontrol grubu FVC, FEV1, DLCO, VC ve TLC değerleri 
birbirinden anlamlı olarak farklıydı. Tc 99m-DTPA akciğer klirens değerleri 
arasında fark yoktu. 
 Kontrol 

(n=10) 
(Ort.±SEM) 

Sendrom X 
(n=10) 

(Ort.±SEM) 

 
p 

FVC(L) 3.94±0.23 2.87±0.17 0.001 
FEV1(L) 3.31±0.18 2.51±0.11 0.001 
DLCO(ml/dk/mmHg) 28.08±1.45 20.18±1.69 0.004 
VC(L) 3.59±0.38 2.66±0.34 0.04 
TLC(L) 5.82±0.42 4.14±0.36 0.01 
Tc 99m-DTPA Akciğer 
Klirensi (dk) 

148±65 181±23 0.36 

 
Kardiyak sendrom X’li hastalarda FVC, FEV1,VC,TLC ve DLCO da 

azalma görülmesi bu olgularda restriktif tipte değişiklikler olduğunu 
göstermiştir. Bu hasta grubunda kardiyak inceleme dışında solunum 
fonksiyonlarının da incelenmesinin değerli olabileceğini düşünmekteyiz. 
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12-14 YAŞ GRUBU KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERDE 
KARDİORESPİRATUVAR FONKSİYONLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

B. Çoksevim, F. A. Duman, M. Aşcıoğlu 

Erciyes Ünv. Tıp Fak. Fizyoloji ABD. 38039 Kayseri 

Amacımız Kayseri M.E.B İlköğretim okullarında okuyan 12-14 yaş grubunu 
oluşturan kız ve erkek öğrencilerin “elit sporcu temini projesi” kapsamında temel atletik 
performans düzeylerini gösteren, fizyolojik temellerinin belirlenmesine katkıda 
bulunmaktır. Çalışmamıza farklı ilköğretim okullarında okuyan toplam 259 adet kız ve 
erkek gönüllü öğrenci alındı. Çalışmaya katılan tüm öğrencilerden, ebeveyn bilgileri ile 
bazı fizik profil değerleri sorulan, bir anket formu doldurmaları istendi. Müracaat 
sırasına göre öğrencilerin testleri Nisan – Mayıs ayları içinde, saat 9.00- 12.00 arasında 
yapıldı. Belirlenen gününde gelen kız ve erkek öğrencilerden, antropometrik ve 
kardiorespiratuvar parametreler elde edildi. Ölçüm ve test yoluyla elde edilen bulgular 
student t-test ve ANOVA ile SPSS programı kullanılarak bilgisayar ortamında 
değerlendirildi. 

Bulgular: Tüm öğrencilerin ebeveynlerine ait yaş, boy, ağırlık, eğitim düzeyi ve 
sporla aktif ilişkisi konusundaki bilgileri karşılaştırıldığında, farkın babalar lehine 
anlamlı olduğu görüldü (p<0.05). Kız öğrencilerin anne eğitim düzeyleri erkek 
öğrencilerin anne eğitim düzeylerine göre daha uzundu (p<0.05). Kız ve erkek 
öğrencilerin yaş, boy, ağırlık bulguları karşılaştırmalarındaki farklar istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmadı (P>0,05). Kız ve erkek gönüllü öğrencilerin nabız, sistolik, diastolik 
ve ortalama arteriyel kan basıncı değerlerinin hem grup içi hem de gruplar arası 
karşılaştırmalarında anlamlı bir fark bulunmadı (P>0,05). Kız ve erkek öğrencilerin 
respiratuvar fonksiyonlarından zorlu vital kapasite (FVC), zorlu ekspirasyon hacmi 1.sn 
(FEV1), vital kapasite (VC) bulguları karşılaştırıldıklarında farklar erkek öğrenciler 
lehine anlamlı bulunurken (p<0.05), ventilasyon dakika hacmi (VE), maksimum dakika 
ventilasyon hacmi (MVV), inspiryum zamanı (tI), ekspiryum zamanı (tE) ve solunum 
sayısı (Rf) bulguları anlamlı bulunmadı (P>0,05). Aynı parametreler boy-ağırlık 
faktörlerine karşı değerlendirildiğinde, FVC, FEV1 ve VC düzeyleri, tahmin edilen 
değerlere göre daha düşük düzeylerde ve anlamlı bulunurken (p<0,05), VE, MVV, tI, 
tE, Rf düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>0,05). 

 Sonuç olarak; çalışmamıza katılan 12-14 yaş grubunu oluşturan kız ve erkek 
öğrencilerin durum değerlendirme sonucu olarak, atletik performansı belirleyen 
fizyolojik fonksiyonların geliştirilmesi yanında, ilköğretim çağı çocukların elit sporcu 
kaynağı haline getirilemediği, temel bir spor bilincinin oluşturulması için ilköğretim 
gençliğinin daha iyi eğitilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 
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ARALIKLI NOKTURNAL HİPOKSİYE UYUM: 2,3 
DİFOSFOGLİSERAT (DPG) DÜZEYLERİ 

L. Öztürk1, T. Sarıoğlu1, B. Mansour2, Z. Pelin3,  
F. Çelikoğlu4, N. Gökhan1 

Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji1,  
Biyokimya2, Göğüs Hastalıkları4 Anabilim Dalları 

Pendik Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, EEG Laboratuvarı3  
Bu çalışmada, uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda aralıklı gece 

hipoksisine uyum bakımından 2,3 DPG düzeyleri araştırıldı. 11 hasta (5 
obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS): hipoksik hasta grubu , 6 üst 
solunum yolu direnç sendromu (UARS): nonhipoksik hasta grubu) ve yaş ve 
vücut kütle indeksi açısından uygun yedi sağlıklı kontrol çalışmaya dahil 
edildi. Poligrafik uyku tetkiki sabahında, tüm hastalardan ve kontrolllerden 
yazılı muvafakat alındıktan sonra venöz kan örnekleri saat 07:00-08:00 
arasında toplandı. Kan örneklerinde 2,3 DPG düzeyleri spektrofotometrik 
yöntemle ve ticari kit (Sigma Diagnostics-665PA) kullanılarak ölçüldü. 
Gruplara ait sonuçların istatistiksel karşılaştırılmasında Kruskal Wallis ve 
Mann Whitney U testleri kullanıldı (Tablo 1). Gruplar arasında 2,3 DPG 
düzeyleri bakımından anlamlı fark saptanmadı. 

Tablo 1. BMI: Vücut kütle indeksi; AHI: apne hipopne indeksi; 
TST<90%: oksijen satürasyonunun %90’ın altında geçirildiği uyku süresi 

Bu çalışmada, ilk kez, uykuda meydana gelen solunum bozukluklarının 
hipoksik ve nonhipoksik formlarında aralıklı gece hipoksisine uyum 
açısından 2,3 DPG düzeyleri değerlendirilmiştir. Aralıklı hipoksinin 
fizyolojik sonuçlarını anlamak için daha detaylı ve hasta sayısının fazla 
olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Gruplar, 
n 

Yaş BMI AHI TST<90 
Dak 

TST<90% 2,3 DPG 
(µmol/ml) 

       
OSAS, 5 51±7 31±4 2±1 70,0±57,

0 
18,2±15,5 1,76±0,51 

UARS, 6 50±15 28±3 35±20 5,5±6,7 1,5±1.5 1,70±0,19 
Mann 

Whitney 
U 

  p<0,01 p<0,05 p<0,05  

       
Kontrol, 

7 
26±7 24±4    1,71±0,12 

Kruskal-
Wallis  

p<0,05 p<0,05    p>0,05 

 



ASTıMLı HASTALARDA AEROBIK EGZERSIZLERIN VE 
SOLUNUM REHABILITASYONUNUN SOLUNUM FONKSIYON 
TESTI PARAMETRELERI VE OKSIJEN TÜKETIMI ÜZERINE 

ETKILERI 

M. Ünal, İ. Er, A. Kayserilioğlu 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,  
Spor Hekimliği A. B. D., İstanbul 

Astım dünyada ve ülkemizde üzerinde en çok çalışılan hastalıklardan birisi olmasına 
rağmen mortalitesi ve morbiditesi giderek artmaktadır. Çalışmamızın amacı astımlı 
hastalara aerobik egzersizler ve solunum rehabilitasyonu vererek akciğerlerdeki hacim 
ve kapasiteler üzerindeki etkilerini tesbit etmek amacıyla Üniversitemiz, Göğüs 
Hastalıkları A.B.D. Astım Polikliniğinde astım tanısı konmuş rutin kontrollere gelen 30 
hasta (10 erkek, 20 kadın) incelendi. 

Hastalar onbeşer kişilik iki gruba ayrıldı. Solunum fonksiyon testi ve metabolik 
ölçümleri yapılıp anaerobik eşik değerleri tesbit edildikten sonra 1. gruba haftada 3 gün 
5 dakikalık ısınmayı takiben anaerobik eşik altı nabızda 30 dakikalık ergometrik bisiklet 
egzersizleri 8 hafta süreyle yaptırıldı. 2. gruba, 1. gruba verilen egzersizlerin yanında 8 
hafta süreyle solunum rehabilitasyonları verildi. 8 hafta sonunda Sensor Mediks 2400 
Solunum Fonksiyon Cihazı ile akciğerlerin hacim ve kapasiteleri tesbit edilerek zorunlu 
vital kapasite (FVC(L)), 1. saniyedeki zorunlu ekspirasyon hacmi (FEV1(L)), 
FEV1/FVC(%), zorunlu ekspirasyon akımı (FEF%25-75(L/sn)), FEF%50(L/sn), 
FEF%75-85(L/sn), en yüksek ekspirasyon akımı (PEF(L/sn)), maksimal istemli hacim 
(MVV(L/dak.)), ekspirasyon yedek hacmi (ERC(L)) ve inspirasyon kapasitesi (IC (L)) 
değerlerine ve Sensor Mediks 2900-C metabolik ölçer ile maksimal oksijen kullanımı 
(Max VO2 (ml/kg/dak)) değerlerine bakıldı. İstatistiksel analizler student-t testi ile 
yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1: 1. Grubun Egzersiz Öncesi ve Egzersiz Sonrası Test Sonuçları 
1.GRUP FVC FEV1 FVC/FEV1 

% 
FEF 

%25-75 FEF %50 FEF 
%75-85 PEF MVV VC ERC IC 

EGZ. ÖN. 3.7±1.1 2.9± 1.0 79.4±12 2.9±1.3 3.4±1.4 1.1±0.7 5.6± 2.1 104.1±29.1 3.8±1.1 1.1± 0.6 2.4± 0.6 

EG. SON. 4.0±1.3 3.2± 1.1 82.6±11.9 3.6±1.8 4.1±1.9 1.4±0.8 6.8± 2.0 120.9±35.9 4.0±1.3 1.3± 0.7 2.5± 0.3 

P< 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.10 0.02 0.20 

Tablo 2: 2. Grubun Egzersiz Öncesi ve Egzersiz Sonrası Test Sonuçları 
1.GRUP FVC FEV1 FVC/FEV1 

% 
FEF 

%25-75 FEF %50 FEF 
%75-85 PEF MVV VC ERC IC 

EGZ. ÖN. 3.7±1 3±0.7 82±7.6 3.1±1 3.4±1.1 1.3±0.5 5.5±1.8 108.3±38.2 3.9±1 1±0.4 2.5±0.6 

EG. SON. 4.2±1 3.4±1 83.9±8.4 3.8±1.4 4.2±1.5 1.6±0.6 7±2.6 129.5±45.5 4±1.1 1.2±0.3 2.6±0.7 

P< 0.001 0.01 0.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0.20 0.10 0.05 

Sonuç olarak her iki gruptaki artışlar kendi aralarında kıyaslandığında sadece 
MVV’deki artış 2. grup lehine ileri derecede anlamlı (p<0.01) olarak tesbit edilmiştir. 
Diğer parametrelerde istatistik olarak anlamlılık tesbit edilememiştir. Hem 30 dakikalık 
aerobik egzersiz yapan 1. grupdaki astımlı hastaların, hem de aerobik egzersiz ile birlikte 
solunum rehabilitasyonu uygulanan 2. grupdaki astımlı hastaların akciğer hacim ve 
kapasitelerinde artışlar tesbit edilmiştir. 
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YENİDOĞAN SIÇANLARA ÜÇ AY SÜREYLE ORAL KREATİN 
MONOHİDRAT UYGULAMASININ DİYAFRAGMA KASILMA 

PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

U. Turaçlar, U. Dal, S. Erdal 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas 

Kreatin enerji sağlayan sistem içerisinde bulunmasının yanısıra, iskelet 
kası metabolizmasındaki rolü kas gücü ve gelişimi üzerinde önemli etkileri 
bulunmaktadır. Oral olarak kreatin monohidrat şeklinde insanlarda ve 
deneysel olarak hayvanlarda kullanılabilmektedir. Bu çalışmada gelişimin 
erken döneminden başlayarak farklı dozlarda oral kreatin monohidrat 
uygulamasının sıçan diyafragma kasının kasılma parametrelerine olan 
etkilerini araştırmayı amaçlanmıştır. 

Çalışmada kullanılan sıçanlar kontrol, 1 gr kreatin monohidrat, 2 gr 
kreatin monohidrat verilen, yetersiz beslenen ve yetersiz beslenen + 2gr 
kreatin monohidrat verilen hayvanlar olarak 5 gruba ayrılmıştır. Sıçanlara 
doğumdan 2 hafta sonra kreatin monohidrat verilmeye başlandı ve erişkin 
hale geldikten sonra dekapite edilerek diyafragmaları organ banyosuna alındı 
ve kayıtları yapıldı. 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 1 gr kreatin verilen hayvanların 
kasılma gücünün anlamlı olarak arttığı (p<0.05), kasılma zamanının kısaldığı 
(p<0.05), bunun yanında yetersiz beslenen gruba ait kasılma 
parametrelerinin ise yine anlamlı olarak düştüğü (p<0.05) görülmüştür. 

Sonuç olarak, kreatin monohidrat yüklemesinin kas gücünü olumlu yönde 
artırdığı, ancak aşırı yüklemenin aynı oranda etkili olmadığı sonucuna 
varılmıştır. 
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KORTİKOSTEROİD VE ANABOLİK STEROİDLERİN SIÇAN 
DİYAFRAGMA KASINA OLAN KASILMA ETKİLERİ 

E. Özdemir, U. T. Turaçlar, S. Erdal 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar ve klinik araştırmalar, 
glukokortikoidlerin iskelet kaslarında ve özellikle solunum kaslarında 
fonksiyon bozuklukları yaptığını göstermiştir. Anabolik steroidlerin ise 
kasların kasılmaları üzerine etkileri glukokortikoidlerin yaptığı etkileri 
antagonize edici yöndedir. Bu çalışmada, yüksek dozda ve kısa sürede 
glukokortikoid ve anabolik steroid erişkin erkek sıçanlara ayrı gruplar 
halinde verilerek glukokortikoidlerin sıçan diyafragma kasının kasılmasına 
olan azaltıcı etkisinin anabolik steroidler ile ortadan kaldırılabileceğinin 
gösterilmesi amaçlanmıştır. Bir gruba deksametazon 2 mg/kg/gün 
(intramüsküler), diğer gruba anabolik steroid 7.5 mg/kg ve üçüncü gruba 
deksametazon+ anabolik steroid 2 hafta süreyle verilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, deksametazon verilen hayvanlardaki kasılma 
parametreleri bütün gruplara göre anlamlı olarak düşük bulunurken (p<0.05), 
testosteron ve  testosteron + deksametazon grubunda kontrol grubuna göre 
bir değişiklik gözlenmemiştir (p>0.05). Ayrıca sıçanların vücut ağırlıkları 
karşılaştırıldığında deksametazon verilen grupta diğer gruplara göre belirgin 
bir azalma meydana gelmiştir (p<0.05). 

Sonuç olarak, deksametazonun kısa sürede yüksek dozda verilmesinin 
sıçan diyafragma kasının kasılmasında fonksiyon bozukluğu yaptığı, bunun 
ise yüksek dozda anabolik steroid verilerek antagonize edilebileceği 
söylenebilir. Aynı şekilde glukokortikoidlerin diyafragma kasına yapmış 
oldukları atrofi etkisi anabolik steroidler ile azaltılabilir. 
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BÜTİLLENMİŞ HİDROKSİTOLUEN’İN SIÇAN DİYAFRAGMA 
KASILMA PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

U. Turaçlar1, N. Turaçlar2, E. Özdemir1, U. Dal1 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas 

Bütillenmiş hidroksitoluen (BHT); sentetik fenolik antioksidanlardandır. 
Lipidlerin otooksidasyonunu geciktirerek gıdaların bozulmasını engelleyen 
bir madde olarak dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bazı 
çalışmalarda BHT’nin kanseri promote edici bir ajan olduğu da 
bildirilmektedir. Bu çalışmada 6 hafta süreyle haftada bir kez 300 mg/kg 
intraperitoneal olarak verilen BHT’nin sıçan diyafragmalarının kasılma 
parametrelerine (kasılma gücü, kasılma zamanı ve gevşeme zamanı) olan 
etkileri araştırılmıştır. 

BHT verilen hayvanlardaki kasılma gücü ve kasılma zamanının kontrol 
grubu hayvanlardakine göre anlamlı olarak düşük olduğu saptanmıştır 
(p<0.05). 

Elde edilen sonuçların ışığında BHT’ye kronik maruziyetin çizgili kas 
kasılmasına olumsuz etkide bulunduğu söylenebilir. 
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3-METİLKOLANTREN’İN SIÇAN DİYAFRAGMA KASILMA 
PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

U. Turaçlar1, N. Turaçlar2, E. Özdemir1, U. Dal1 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas 

Üç-metilkolantren (3MC) polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) 
grubunda yer alan bir kimyasal maddedir. Bunlar kömür katranının aktif 
maddelerini oluşturur. Bu çalışmada kirli kent havasında sürekli olarak karşı 
karşıya kalınan 3MC’nin sıçan diyafragmasının kasılma parametrelerine olan 
etkisi araştırılmıştır.  

Altı hafta süreyle haftada bir kez 40 mg/kg i.p. yoldan 3MC verilen 
sıçanlar servikal dislokasyon ile öldürüldükten sonra diyafragmaları alınarak 
organ banyosunda kasılma parametreleri ölçüldü. Kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında 3MC verilen hayvanların kasılma gücü ve kasılma 
zamanının anlamlı olarak azalma gösterdiği (p<0.05) görüldü.  

Bu sonuçlar 3MC’e kronik maruziyetin bir solunum kası olan 
diyafragmada önemli kasılma bozuklukları oluşturabileceğini 
göstermektedir. 
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KADIN SPORCULARDA MENSTRUAL SİKLUSUN DEĞİŞİK 
FAZLARINDA EGZERSİZ SONRASI VÜCUT 

KOMPOZİSYONUNUN VE BAZAL METABOLİZMANIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Otağ1, T. U. Turaçlar2 

1Cumhuriyet Universitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  
2Tıp Fakültesi Fizyoloji A.B.D., 58140, Sivas 

Çalışmamızda BİA tekniğini kullanarak menstrual dönemin üç fazındaki 
bazal metabolizma hızını ve vücut kompozisyonundaki olası değişiklikleri 
değerlendirmeyi amaçladık. 

Çalışmaya Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğrencilerinden normal ve düzenli menstruasyon süresine (28 ± 2 gün) sahip 
olan ve 19,8 ± 1,7 yaş, 170 ± 5,2 cm boy ve 53,7±5,5 kg ağırlık ortalamasına 
sahip olan yirmi kız öğrenci alındı. Denekler Astrand’ın maksimal bisiklet 
ergometri testine tabi tutuldular. Egzersiz testinde yüklemeye 50 Watt’dan 
başlandı, denekler tükeninceye kadar çalıştırıldı ve bu noktada test sona 
erdirildi. Tanita TBF-300 Vücut Kompozisyon Analizatörü kullanılarak; vücut 
kitle indeksi, bazal metabolik hız, vücut yağ dokusu, yağsız vücut ağırlığı, total 
vücut su miktarı, vücut yağ  oranı ölçümleri yapıldı. Egzersizden önce ve sonra 
kan basıncı, nabız ve biyoelektriksel impedans ölçümleri yapıldı. Çalışmamızın 
istatiksel analizi, bilgisayarda SPSS istatistik paket programında yapıldı. 
Çalışmanın örnekleri bağımlı deneklerde tekrarlayan ölçümler olduğu için; 
tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi kullanılarak (ANOVA) sonuçlar elde 
edildi. Egzersiz öncesi, egzersiz sonrası ölçümlerde ise Wilcoxon işaret testi 
kullanıldı. Gruplar arasında istatiksel önem bulunduğunda ise hangi grubun fark 
yarattığını bulmak için Tukey önemlilik testi gruplara uygulandı.  

Bulgularımıza göre, bazal metabolik hız tüm fazlarda egzersiz öncesinde ve 
sonrasında farklılık göstermemiştir (p>0.05). Egzersiz öncesi; luteal fazda 
impedans yüksek (571,2±57,8), total vücut su oranı (TBW, 32,7 ± 3,0) düşük, 
foliküler fazda ise yağsız vücut ağırlığı (FFM, 44,7 ± 4,0) düşük olarak 
saptanmıştır (p<0.05). Egzersiz sonrası ise luteal fazda impedans artmıştır 
(571,2±57,8)(p<0.05). Egzersiz öncesi ve sonrasına ait, yapılan karşılaştırmada, 
erken foliküler fazda; FFM ve TBW egzersiz sonrası artarken, yağ dokusu ve 
yüzde yağ oranı azalmıştır (p<0.05). Foliküler fazda egzersiz sonrasında anlamlı 
bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Luteal fazda ise egzersiz sonrasında 
impedans ve yağ yüzde değerleri azalırken, yağ dokusu oranları artış 
göstermiştir (p<0.05). 

Sonuç olarak menstrual siklus fazlarında saptanan vücut kompozisyonuna ait 
farklılıkların, menstrual siklusun hormonal değişimleri ile birlikte total vücut su 
oranındaki değişimlerede bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 
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AMATÖR FUTBOLCULARIN KAN VE BİYOKİMYASAL 
PARAMETRELERİ ÜZERİNDE VİTAMİN C, E VE EGZERSİZİN 

BAZI ETKİLERİ 

A. Z. Karakılçık1, R. Halat2, Y. Nazlıgül3, M. Zerin1,  S. O. Arslan4 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji1, İç Hastalıkları3, Farmakoloji4 
Anabilim Dalları ve Beden Eğitimi-Spor Bölümü2, Şanlıurfa. 

Egzersizin süre ve şiddetine bağlı olarak plazmanın bir kısmı damarları 
terk eder, dokular arasına geçer; buna bağlı olarak da alyuvar sayısı, 
hemoglobin miktarı, plazma proteini ve diğer bazı kan parametrelerinin 
yoğunluğu değişebilir; eritrosit ve lökosit serisine ait değerler değişebilir. 
Vitamin C, stres ve yorgunluğa karşı önerilmekte, bazı kan parametreleri ve 
immun sistemi etkileyebilmekte; vitamin E ise oksijen ekonomisi 
sağlayabilmekte, yetersiz alındığı takdirde koşu performansı 
düşebilmektedir. Bu nedenle çalışma, amatör futbolcuların kan ve 
biyokimyasal parametreleri üzerinde egzersiz, vitamin C ve E’nin bazı 
etkilerini araştırmak amacı ile yapıldı.  

Çalışmaya Harran Üniversitesi I. Amatör Küme futbol takımında oynayan 
bilgilendirilmiş gönüllü futbolcular alındı. Antrenman başlamadan önce 
kontrol için kan örnekleri alınarak analiz edildi, daha sonra C, E vitaminleri 
verilmesine başlandı. Sekiz futbolcuya her gün 500 mg/gün C vitamini, 
sekizine ise 100 mg/gün E vitamini verilerek (oral), diğer yedi sporcuya da 
sadece hazırlık dönemi antrenman programı uygulanarak bir ay süreyle 
çalışıldı. Futbolculara haftada beş gün egzersiz, iki gün dinlenme programı 
uygulandı. Plazmada biyokimyasal parametre düzeyleri otoanalizör’de, 
alyuvar ve akyuvar seri değerleri ile trombosit sayıları ise cell-counter’de 
saptandı; bulgular SPSS programı altında istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Vitamin C, E verilmesi ve egzersiz programı uygulanmasının kontrol 
gruplarına göre yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol (HDL-C) düzeylerini 
arttırdığı (p<0.05), kolesterol ve düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-
C) değerleri (p<0.05) ile kalsiyum, sodyum, klor, magnezyum ve demir 
düzeylerini ise düşürdüğü (p<(0.01) saptanmış; ayrıca C ve E vitaminlerinin 
hematokrit değer, alyuvar ve trombosit sayılarını azalttığı (p<0.01), ortalama 
alyuvar hacmini ise yükselttiği (p<0.05) saptanmıştır. Diğer bir kısım 
biyokimyasal ve hematoljik değerler sayısal olarak değişse de bu 
farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0.05) gözlemlendi. Bu 
sonuçlara dayanarak, sporcularda egzersiz, vitamin C ve E’nin özellikle 
HDL-C düzeyini yükseltebilmesi oldukça anlamlı bulundu. 
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AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZLER İÇİN HAYVAN 
MODELLERİ 

B. M. Kayatekin, İ. Şemin  

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji A.D., İzmir 

Metabolik özellikler açısından egzersizler  aerobik ve anaerobik olarak iki 
sınıfa ayrılabilir. Bazı spor dallarına hem aerobik hem de anaerobik enerji 
sistemlerinin katkısı bulunur. Bu yüzden egzersizle ilgili çalışmalar 
planlanırken egzersiz programının seçimi büyük önem taşır. Sporcular için 
spor disiplinlerinin özelliklerine göre aerobik ve anaerobik egzersiz 
modelleri oluşturulmuştur.  

Günümüzde spor bilimlerine artan ilgiyle birlikte, egzersiz fizyolojisi 
çalışmalarında hayvan modellerinin kullanımı artmıştır. Literatür 
incelendiğinde, egzersiz tipi olarak çoğunlukla yüzme ve koşunun seçildiği 
görülmektedir. Yüzme egzersizlerinde hayvanın ıslanması, boğulma stresi 
yaşaması ve egzersiz şiddeti standardizasyonunun sağlanamaması gibi 
olumsuz faktörler vardır. Egzersizle ilgili çalışmalarda en sık kullanılan 
hayvan türlerinin fare ve sıçan olduğu, egzersiz tipi olarak koşunun seçildiği 
ve egzersiz için koşu bandının kullanıldığı görülmektedir. Küçük hayvan 
koşu bantları, kulvarları bulunan, eğimi ve hızı ayarlanabilen cihazlar olup, 
hayvanı koşuya teşvik etmek amacıyla yapılmış şiddeti ayarlanabilir 
elektriksel uyarı veren bir ızgara sistemine sahiptir.  

Literatür incelendiğinde deney hayvanlarında, aerobik ve anaerobik 
egzersizler için birçok egzersiz programının kullanıldığı görülmektedir.  Bu 
çalışmada, fare ve sıçanlara uygulanan egzersiz modellerinin incelenerek, 
egzersiz protokollerinin seçiminde dikkat edilecek noktaların saptanması 
amaçlanmıştır.  

Deney hayvanları için egzersiz protokolünün seçiminde, hayvanın türü ve 
yaşı dikkate alınmalı, deney öncesi hayvanlar koşu bandına alıştırılmalıdır. 
Egzersiz tipinin aerobik ya da anaerobik oluşuna göre koşu bandının eğimi, 
hızı, şiddeti ve egzersizin süresi uygun olarak seçilmelidir.  
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POZİTİF VE NEGATİF EĞİMDE MAKSİMAL BİSİKLET 
EGZERSİZİNDE ZAMANIN METABOLİK EDER ÜZERİNE ETKİSİ 

F. Özyener1, Z. Pündük2 ve H. Gür2 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji Anabilim Dalı ve 
 2Spor Hekimliği Bilim Dalı, Bursa 

Çeşitli amaçlarla negatif (yokuş aşağı) ve pozitif (yokuş yukarı) eğimde 
sıkça egzersiz yapılır. Ancak, eğim egzersizlerinde günlük zamansal 
değişimlerin pulmoner O2 alımı (VO2) üzerine etkisi yeterince 
incelenmemiştir.  

Bu çalışma, maksimal egzersizde (Emaks) ve sonrasında eğimin metabolik 
ederi üzerine günlük değişimlerin etkisini araştırmak üzere düzenlenmişir. 
Etik Komiteden izin alındıktan sonra, bilgilendirilen ve imzalı onayları 
alınan 15 erkek deneğe (19-26 yaş) pozitif ve negatif eğimde (S+ and S−, 
sırasıyla), bisiklet ergometresinde (Monark 814E, İsveç) test yapılmıştır.  
Eğim her iki yönde (S+ and S−) %10 ve hedef süre, hem sabah (0730-0900, 
AM) hem de akşam (1630-1800, PM) için 5dak olarak saptanmıştır. VO2 
egzersiz ve 30 daklık toparlanma boyunca gaz düzeyinin sürekli izlenmesi ile 
(metabolik analizör, Sensor Medics 2900C, ABD) “breath-by-breath” 
ölçülmüştür. Sonuçların değerlendirilmesinde çift yönlü t-testi ve ANOVA 
kullanılmıştır. 

Toplam sabah VO2’ı (5daklık) S+ Emaks’ta 12.01 ± 2.42 l (± standard 
deviasyon) saptanmış ve akşam toplam VO2 ‘dan (12.33 ± 2.08 l) önemli 
farklılık göstermemiştir.  Ancak, sabah S− Emaks toplam VO2’ı (11.14 ± 3.13) 
akşam değerinden (11.99 ± 3.41 l) istatistiksel farklılık göstermiştir (p<0.05). 
Egzersiz sonrası VO2 sabah Emaks ilk 10 dak (5.80 ±1.12 l) ve toplam 30 dak 
(11.02 ± 2.43 l) için akşam Emaks değerlerinden (6.46 ±1.82 ve12.15 ± 3.21 l, 
sırasıyla) sadece S− Emax için önemli oranda daha az bulunmuştur (p < 0.05).  
Sabah S+ Emax toparlanma toplam VO2 değerleri 10 dak (5.27 ±1.24 l) ve 30 
dak (9.71 ± 2.45 l) için akşam S+ Emax değerlerinden (5.54 ±1.22 l 10dak ve 
10.37 ± 2.40 l 30dak için), sistematik olarak daha az olmalarına rağmen 
istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır. 

Sonuç olarak, bulgular pulmoner O2 alımının pozitif eğimde Emaks’de 
zamansal farklılıklardan etkilenmediğini; negatif eğimde ise, olasılıkla yokuş 
aşağı yapılan iş sırasında yoğun eksentrik kasılmalarla bağlantılı olarak 
etkilenebileceğini düşündürmektedir. 
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KADıN VE ERKEK BEYNININ FIZYOLOJIK ÖZELLIKLERI VE 
BU ÖZELLIKLERIN KAN-BEYIN BARIYERI 

PERMEABILITESINE ETKILERI 

B. Öztaş 

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

Kadın ve erkek beyni arasında beyin kan akımı, serebral glikoz kullanımı 
ve beyin metabolizması yönünden pek çok faklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca 
merkez sinir sistemindeki pek çok nörotransmiter de kadın ve erkek 
beyninde faklı konsantrasyonda dağılmıştır. Bu nörotransmiterlerin en 
önemlilerden biri de serotonindir. Serotonin metabolizması ile kan-beyin 
bariyeri permeabilitesi arasında çok sıkı ilşkiler vardır. 

Laboratuvarımızda yaptığımız ve çeşitli dergilerde yayınlanan 
araştırmalar, cinsiyetin bariyer permeabilitesinde önemli bir yere sahip 
olduğunu göstermiştir. Bu konferansta konvulziyonlar, akut hipertansiyon, 
alkol intoksikasyonu gibi çeşitli patolojik koşullarda cinsiyetin kan-beyin 
bariyeri permeabilitesine etkileri tartışılacaktır. 
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TERİM ÖNERİLERİ 

O. Açıkgöz 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

Bilim dili, bilimin içerdiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak başkalarına 
aktarmak üzere kullanılan dildir. Genel dilin yapıtaşları genel anlamlı 
sözcükler, bilim dilininkiler ise terimlerdir. Bilimsel iletişim terimlerle 
sağlanabilir. Yabancı dilin terimlerini kullanmak kuşkusuz pek çok kişiye 
kolay gelmektedir. Ancak yabancı sözcüklerden oluşan terimler hiçbir zaman 
anadilin sözcükleri kadar anlaşılır ve kavranılır olamaz. Yabancı sözcükler 
iletişimi bulanıklaştırır, kopuklaştırır. Bu nedenle terimlerin Türkçe 
karşılıklarının türetilmesinde yarar vardır. Türetilen yeni sözcüklerin 
anlamsal saydamlığı, düzenliliği, sözcük türetmek üzere kullanılan 
yapıtaşları bakımından zenginlik, terim yapmaya elverişli bir dilin 
özellikleridir. Türkçe bu üç bakımdan çok elverişli bir durumdadır. Türkçe 
yaklaşık 7000 kök ile 350 dolayında ek içerir. Türkçenin bitişken yapısı 8-10 
ekin art arda dizilmesiyle karmaşık sözcüklerin oluşmasına ve bunların 
anlaşılmasına elverişlidir.  

Son yıllarda fizyoloji alanındaki temel kitaplar Türkçeye çevrilmeye 
başlanmıştır. Bu çevirilerde terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmaya 
çalışılması sevindiricidir. Temel kavramların bile oturmuş Türkçe 
karşılıklarının bulunmaması, fizyologların birbirleriyle iletişim kuramaması 
sonucu olarak bu kitaplarda aynı terim için birden çok Türkçe karşılık 
kullanılmıştır.  

Bu çalışmada kimi terimler için Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Terimin 
Türkçe karşılığının hangi gerekçelere dayanılarak önerildiği ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. Önerilen terimlerin bir bölümü daha önce yayınlanan 
kitaplarda yer almakta, diğerleri ilk kez önerilmektedir. Fizyologların bu 
konuda birbirleriyle ilişki kurup çalışmaları, terim birliğini sağlamada 
önemli yararlar sağlayacaktır. 
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ANNEDEN AYRILMA STRESİNİN SPASYAL BELLEĞE VE 
SONRADAN KARŞILAŞILAN AKUT STRESİN GENÇ SIÇAN 

BEYİN DOKULARINDA ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ 
İLE LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİLERİ 

N. Uysal1, S. Gönenç1, A. R. Şişman2, O. Açıkgöz1, A. Dayı1,  
M. Kiray1, A. Sönmez1, B. M. Kayatekin1, İ. Şemin1 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 1Fizyoloji ve 2Biyokimya Anabilim Dalları, İzmir 

Anneden ayrılma stresi yeni doğanın normal büyüme ve gelişmesine etki ederek, 
erişkin dönemde bilişsel özellikleri (öğrenme ve bellek gibi) değiştirebilmektedir. 
Ancak ergenlik öncesi dönemdeki etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacları; 
anneden ayrılma stresinin genç sıçanlarda spasyal belleğe etkilerinin araştırılması ve 
bu sıçanların daha sonra karşılaştıkları akut stresin hipokampus, prefrontal korteks ve 
striatum dokularındaki superoksid dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ve 
tiyobarbitürik asitle tepkimeye giren maddeler (TBARS) düzeylerine etkilerinin 
incelenmesidir. Doğumdan itibaren 21 gün süreyle Wistar Albino cinsi dişi ve erkek 
sıçanlara günde 6 saat anneden ayrılma stresi uygulanmıştır. 26-32. günlerde öğrenme 
deneyleri yapılmıştır. Çalışma sonuçları ANOVA post hoc Tukey HSD ile 
değerlendirilmiştir. Anneden ayrılma stresinin her iki cinste de spasyal belleği 
olumsuz etkilediği, platformu bulma sürelerinin daha uzun olduğu (p<0.05), 
platformun bulunduğu alanda daha az vakit geçirdikleri (p<0.05) görülmüştür. 
Anneden ayrılma stresi uygulanan erkek sıçanlarda ayrılmayanlara göre striatumda 
SOD aktivitesi anlamlı yüksek olarak bulunmuştur (1.4296 U/mg protein - 1.6687 
U/mg protein; p<0.05). Dişilerde bir değişiklik saptanmamıştır. 38. günde akut stres 
uygulanmıştır. Anneden ayrılan erkek sıçanlarda, hipokampusta SOD aktivitesini 
ayak şoku stresi düşük (0,2mA) şiddette (1.2687 U/mg protein-1.4438 U/mg protein, 
p<0.05), yüksek (1,6 mA) şiddette (1.2687 U/mg protein-1.4454 U/mg protein, 
p<0.05) artırmıştır. Yüksek şiddette stres GPx aktivitesini (0.0383 U/mg protein-
0.0441 U/mg protein; p<0.001) yükseltmiştir. Anneden ayrılmayan erkek sıçanlarda 
ise yüksek şiddette stres hipokampusta GPx aktivitesini artırmıştır (0.0393 U/mg 
protein-0.0447 U/mg protein; p<0.05). Erkek sıçanlarda TBARS düzeylerinde bir 
değişiklik saptanmamıştır. Anneden ayrılmayan dişi sıçanlarda düşük ve yüksek 
şiddette stres uygulanması prefrontal kortekste SOD aktivitesi (1.1766 U/mg protein-
1.4004 U/mg protein; p<0.05 ve 1.1766 U/mg protein-1.4032 U/mg protein; p<0.005) 
hipokampusta GPx aktivitesi (0.0375 U/mg protein-0.0428 U/mg protein; p<0.05 ve 
0.0375 U/mg protein-0.0422 U/mg protein; p<0.05), yükseltmiştir. Anneden ayrılan 
dişi sıçanlarda yüksek şiddette stres uygulanması prefrontal kortekste TBARS 
düzeyinde artışa neden olmuştur (0.00293 nmol/mg protein-0.00441 nmol/mg protein; 
p<0.05). 

Anneden ayrılma stresinin genç sıçanlarda öğrenme, bellek ve lokomotor 
aktiviteyi cinsiyete bağlı olarak etkilediği, ayrıca genç erkek sıçanlarda beynin değişik 
bölgelerinde antioksidan enzim aktivitesini değiştirdiği bulunmuştur. Akut strese 
yanıtın ise anneden ayrılanlarda ve her iki cinsiyette farklı olduğu görülmüştür. 
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YAŞ VE CİNSİYETİN DEPRESYON MODELİ OLUŞTURULAN 
FARELERDE DAVRANIŞ PARAMETRELERİNE ETKİSİ* 

A. Gölgeli, A. Küçük 

Erciyes Üniversitesi ,Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
 

 Bu çalışmada zorunlu yüzme testi (forced swimming) olarak da bilinen 
davranışsal ümitsizlik testi (behavioural despair) uygulanarak depresyon 
modeli oluşturulan farelerde (Balb-c) davranış parametrelerinin yaş ve 
cinsiyet farklılıklarına bağlı olarak değişip değişmediği araştırılmıştır.  

Her grupta on fare olacak şekilde dişi ve erkek fareler, genç (3-4 aylık) ve 
yaşlı (18-20 aylık) , olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Depresyon modeli 
olarak kullanılan davranışsal ümitsizlik testi içi su dolu cam behere hayvanın 
6 dakika süreyle bırakılması esasına dayanır. Deney hayvanı önce bu 
ortamdan çıkmak için çaba gösterir, bir süre sonra çıkamayacağını anlayıp 
ümitsiz davranış (hareketsiz kalmak) sergiler. Sudan çıkarılan hayvanın 
kurulanmasından sonra açık alan düzeneğinde davranış parametreleri 
(lokomotor aktivite, sterotipik hareketler, otonom cevaplar) incelenmiş, 
depresyon oluşturmadan önceki açık alan sonuçları ile karşılaştırılmıştır.  

Açık alan düzeneği kare şeklinde pleksiglasdan yapılmış üstü açık bir 
kutudur. Zemini siyah çizgilerle 4 eşit kareye bölünmüştür. Deney hayvanı 4 
dakika bu ortama bırakılıp, lokomotor aktivitesi (çizgi geçme sayısı), vertikal 
hareketleri (arka ekstremitelerde yükselme sayısı), kaşınma ve defekasyon 
sayısı  belirlenir. Depresyon öncesi ve sonrası arasındaki farklılık Wilcoxin 
testi, gruplar arası farklılık ise Kruskal Wallis testi ile karşılaştırıldı.  

Açık alan düzeneğinde, çizgi geçme sayısı ve arka ekstremiteleri üzerinde 
yükselme sayısı depresyon sonrası bütün gruplarda anlamlı olarak azalmıştır 
(p<0.05). Kaşınma ve defekasyon sayısı sadece genç dişilerde depresyon 
sonrası azalmıştır. Lokomotor aktivite yaşla azalırken, gençlerde cinsiyetin 
(dişiler daha hareketli), dişilerde de yaşın etkisi anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05). Depresyon öncesi vertikal doğrulma hareketi yaşlı erkek ve genç 
dişi farelerde fazla iken depresyon sonrası gruplar arası fark  bulunmamıştır. 

Depresyon öncesi açık alan parametrelerinde yaş ve cinsiyete bağlı  
farklılıklar bulmamıza karşın, depresyon sonrası fark gözlenmemesi genç ve 
yaşlı , dişi ve erkek farelerin zorlaştırılmış yüzme testinde aynı derecede 
etkilendiğini  gösterir. 

*Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje 
(Proje no:200-11-1) kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA SAĞ 
HEMİSFERİN ROLÜ 

E. Güneş1, E. Nalçacı1, A. Şahin2, A. S. Aysev2 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji Anabilim Dalı,  
2Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)'nda esas sorunun sağ 
prefrontal lob yerleşimli yürütücü işlevlerde olduğu iddia edilmektedir. Bu 
çalışma DEHB'nda sağ ve sol hemisferlerin motor ve uzaysal dikkatle ilgili 
işlevlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya, 7-13 yaşları arasında, 
özgül öğrenme güçlüğü eşlik etmeyen ve ilaç kullanmayan DEHB tanısı 
almış 16 çocuk ve bunlarla yaş, cinsiyet, el tercihi yönünden eşleştirilmiş 16 
sağlıklı çocuk katıldı. Tüm çocukların zeka puanlarının 85 ve üzeri olması 
gözetildi. 

Uzaysal ihmali değerlendirmede bir dikkat testi olan Çizgi Bölme Testi 
(ÇBT), uzaysal işleyen  bellek testi olarak Küp Yerleştirme Testi (KYT) 
kullanıldı. Bu testler, kullanılan elin ve işlem yapılan uzaysal alanın etkisini 
araştıracak şekilde düzenlendi. Dopamin ve dikkat asimetrisinin dolaylı 
göstergesi olarak Dönme Yönü Tercihi Testi uygulandı. Ayrıca Parmak 
Tıklatma Testi kullanılarak her iki grubun sağ ve sol el ince motor 
performansları değerlendirildi. Gruplar eşleştirilmiş T-testi ve Wilcoxon 
Testleri ile karşılaştırıldı. İki grup arasında ince motor performans farklı 
bulunmazken, ÇBT ve KYT testlerinde DEHB grubunun performansı  
kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<.0.05-0.001). 
ÇBT’nde, kontrol grubu sol alanda sunulan çizgileri anlamlı olarak orta 
noktanın soluna doğru bölerken (sağ el ile p<.001, sol el ile p<.01), DEHB 
grubunda bütün koşullarda orta noktadan anlamlı bir sapma gözlenmedi. 
Dönme Yönü Tercihi Testinde her iki grup da soldan dönme eğilimindeydi. 
Kontrol Grubunun soldan dönme yüzdesi, %50 soldan dönme ile 
karşılaştırıldığında farklılık anlamlı bulunurken (p<.01), DEHB grubunun 
soldan dönme yüzdesi anlamlı bulunmadı. Parmak tıklatma testinde iki grup 
arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın, ÇBT’nde sağ uzaysal alan 
ihmalinin ve Dönme Yönü Tercihi Testinde anlamlı olarak soldan dönmenin 
bulunmaması ve KYT’indeki performans düşüklüğünün saptanması, 
DEHB’nun altında yatan sorunun motor bir bozukluk olmayıp , sağ hemisfer 
yürütücü işlev bozukluğundan kaynaklandığı görüşünü destekledi. 
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GELIŞMEKTE OLAN VE ERIŞKIN SıÇAN RETINASı GANGLION 
HÜCRE TABAKASıNDA RECOVERIN İLE İŞARETLI 

HÜCRELERIN VARLıĞı 

E. Günhan1, L. M. Chalupa2 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı1, ve Kaliforniya 
Davis Üniversitesi Nörobiyoloji Anabilim Dalı2, ABD 

23-kD kalsiyum bağlama proteini olan “Recoverin”in erişkin sıçan 
retinasında fotoreseptör ve iki tip koni bipolar hücresi olmak üzere değişik 
hücre tiplerini işaretlediği gösterilmiştir (Milam et al., 1993; Euler and 
Wässle, 1995). Yeni doğan sıçan retinasında “ON” ve “OFF” bipolar hücre 
aksonlarının ayrışmaları ile ilgili incelemelerimiz sırasında “recoverin” ile 
yoğun bir şekilde işaretli olan ve ganglion hücre tabakasında yerleşmiş bir 
hücre gurubu dikkatimizi çekti. Bu hücreler embriyonik dönemden itibaren 
ganglion hücre tabakasında bulunuyorlardı. Erken postnatal dönemde 
“recoverin” pozitifliği gösterip ganglion hücre tabakasında yerleşmiş bu 
hücrelerin bazılarının morfolojik özelliklerinin bipolar hücrelere benzerliği 
şaşırtıcı idi. Bu hücrelerin görülme sıklığı postnatal 5. güne kadar artarak 
erişkin düzeyine ulaştı. Postnatal 4-8 günlük retinalarda sayıları 2000 
civarında olan bu hucreler azalarak erişkin hayvanda 1000 civarına ulaştı. Bu 
hucrelerin soma alan ölçümleri P4 için 58.2 ± 14.2, P6 için 58.3 ± 10.9 ve P8 
için 59.3 ± 12.6 iken bu ölçümler P10 için 48.7 ± 8.7 ve eriskin için 46.1 ± 
8.1 olarak bulundu. One way ANOVA ve Tukey testleri ile yapilan 
istatistiksel değerlendirme sonucunda genç hayvanların (P4, P6 ve P8) 
olusturduğu grup ile P10 ve eriskinlerin olusturduğu grup arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.01).  

Bu çalışmada “recoverin” pozitif olup ganglion hücre tabakasında 
yerleşmiş hücrelerin ne olduklarının anlaşılması hedeflendi. Bu amaçla ilk 
önce bu hücrelerin ganglion hücresi olup olmadığını anlamak için optik sinir 
kesisi yapıldı. Gelişen memeli retinasında yapılan optik sinir kesisi, ganglion 
hücrelerinin tamamının 24 saat gibi kısa bir sürede eliminasyonuna sebep 
olmaktadır. Bu işlemden 3-4 hafta sonra “recoverin” pozitif hücrelerin hala 
ganglion hücre tabakasındaki varlığı bu hücrelerin en azından büyük bir 
çoğunluğunun ganglion hücresi olmadığını gösterdi. Ayrıca bu hücreler 
morfolojik açıdan normal hayvanlarda görülenlerden farklı değildi. Bunun 
yanısıra değişik hücre tiplerine spesifik antikorlar kullanılarak bu hücrelerin 
ne olduğu araştırıldı. Sonuç olarak bu gözlemler bu hücrelerin bazılarının yer 
değiştirmiş (“displaced”) bipolar hücreler olabileceğini gostermektedir.  
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FICK PRENSİBİ ÜZERİNE ELEŞTİRİLER 

M. Özbek 

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ab. D., Manisa 

1870 de Adolph FICK [1], bir kitle blânçosu (mass balance) uygulayarak, 
dolaşım fizyolojisinin temel formüllerinden bir tanesini olmuşturmuştur: 
ύO2 = CO × [CaO2 - CvO2]     (1) 
ύO2: akciğerden oksijen alımı (hacim/zaman), CO: kalbin pompaladığı kan 

hacmi (hacim/zaman), CaO2 ve CvO2: sırasıyla, arteriyel ve venöz kandaki oksijen 
oraları (%).  

Yaygın olarak kullanılan bu metodun geçerliliği bir çok deneysel çalışmalar ile 
de gösterilmiştir ve Fick prensibi “sarsılmaz“ olarak değerlendirilmiştir [2]. Ancak, 
formül (1) deki tüm değerler ölçülerek yapılan bazı klinik ve deneysel çalışmalarda 
ise Fick eşitliğinin (1) sağlanmadığı açık olarak görülmüştür [3,4]. 

Mikrosirkulasyon ile ilgili çalışmalarda gösterilmiştir ki; periferik dolaşımda, 
venöz kandan arteriyel kanın içine doğru difüzyon ile bir çeşit oksijen kaçağı, 
“arteriyovenöz oksijen şantı“, meydana gelmektedir. Sözü edilen arteriyovenöz 
oksijen şantının arteriyel kandan venöz kan içine oksijen transferine neden olduğu 
varsayıldı ve Fick prensibi aşağıdaki gibi modifiye edildi: 
ύO2 = CO × [CaO2 + (sVO2 / Va) - CvO2 + (sVO2 / Vv)],      (2) 
sVO2: difüzyon şantı ile arteriyel kandan venöz kana geçtiği varsayılan toplam 

oksijen hacmi, Va: arteriyel kanın toplam hacmi, Vv: venöz kanın toplam hacmi. 
Bu çalışmada, formül (2) kullanılarak Fick prensibi irdelenmiştir: Çeşitli 

simulasyonlar ile Fick formülündeki (1) parametrelerin belirli zaman aralıkları ile 
değiştiği kabul edilmiştir - arteriyel ve venöz kanın toplam hacimleri (Va ve Vv) 
için fizyolojik değerlerine yakın büyüklükler atanmıştır, böylece, sVO2 değerinde 
zamana bağlı değişiklikler incelenmistir. Buna paralel olarak, akciğerden oksijen 
alımı (uptake: ύO2) ve periferik dokularda kullanılan toplam oksijen miktarları 
(consumption: cύO2) ayrı ayrı sergilendi. 

Sonuç olarak; akciğerden alınan oksijen miktarının (ύO2) kullanılan toplam 
oksijen miktarından (cύO2) farklı olabileceğide düşünülerek, difüzyon şantı ile 
arteriyel kandan venöz kana geçtiği varsayılan oksijen akımı Fick prensibindeki 
geçersizliği kısmen açıklamaktadır. 

 
[1] Fick A. SB-Phys-Med Ges, Würzburg, XIV. Sitzung, 9. Juli 1870. 
[2] Acierno L J. Clin. Cardiol. 23,390-391, 2000. 
[3] Stock M C and Ryan M E. Crit Care Med 24, 86-90, 1996. 
[4] Epstein C D et al. Crit Care Med 28, 1363-9, 2000.  
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NEFREKTOMİ UYGULANMIŞ SIÇANLARDAKİ 
STREPTOZOTOSİN DİYABETİNDE VAZOPRESİNİN V1 PRESÖR 

ETKİNLİĞİ 

B. Özaykan, T. P. Özaykan, T. Özgünen 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Balcalı, 01330 
ADANA 

Bu çalışmamızda, nefrektomi uygulanmış sıçanlardaki diyabetes 
mellitusta, kan basıncı ve kalp atım hızı düzeyleri ile vazopresinin V1 
reseptörleri aracılığıyla uyguladığı presör etkinliğin saptanması amaçlandı. 
Çalışmada, vücut ağırlığı 252±1.64 g (ort.±SH) olan 45 adet Wistar erkek 
sıçan kullanıldı. Hayvanların bir grubuna %25 dolayında nefrektomi, onların 
yalancı operasyon uygulanmış (“sham”, YO) kontrolleri olan diğer grubuna 
ise nefrektomi dışındaki cerrahi işlemler uygulandı. Bu işlemlerden 2 hafta 
sonra her iki gruptan alınan sıçanların bir kısmına streptozotosin (STZ, 55 
mg/kg, i.v.) diğer kısmına ise sitrat tamponu enjeksiyonu yapıldı. STZ 
uygulanan hayvanlarda 2 gün içinde diyabet gelişti. Sonuçta 4 hayvan grubu 
oluşturulmuş oldu: I) YO+sitrat grubu, II) Nefrektomi+sitrat grubu, III) 
YO+diyabet grubu, IV) Nefrektomi+diyabet grubu. STZ ya da sitrat 
tamponu enjeksiyonundan 3 hafta sonra, anestezi altındaki sıçanlarda, 
vazopresinin V1 antagonisti olan (β-mercapto-β,β Cyclopentamethylene-
propionyl1-,O-Me-Tyr2,Arg3)-Vasopressin (10 µg/kg/mL) infüzyonundan 
önce ve sonra arteryel kan basıncı kayıtları yapıldı. Deney sonunda böbrekler 
izole edildi ve tartıldı. Grup içi farklılıklar Friedmann testi ve Wilcoxon 
eşleştirilmiş iki örnek testi ile, gruplar arası farklılıklar ise Kruskal Wallis 
varyans analizi ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. Diyabetik 
gruplarda, sistolik kan basıncı (SKB) ve kalp atım hızı (KAH) sitrat verilen 
ilgili kontrol grubundakinden daha düşük idi (Grup I, III, II ve IV için, 
sırasıyla, SKB: 119±4.32, 108±5.91, 118±2.24, 111±3.84, p<0.05; KAH: 
407±6.25, 342±11.71, 399±7.93, 350±13.90, p<0.01). Bunun dışında, 
gruplar arasında bazal kan basınçları ile KAH açısından anlamlı bir farklılık 
yok idi. V1 antagonisti, sitrat verilen YO grubu dışındaki gruplarda, ortalama 
kan basıncında azalmaya (p<0.05) neden olmakla birlikte, azalma miktarı 
açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç olarak, 
modelimizde, diyabete bağlı olarak gelişen SKB ve kalp atım hızındaki 
azalma miktarının nefrektomiden etkilenmediği; nefrektomi ve/veya diyabet 
etkisine bağlı bir vazopresin V1 presör etkinlik artışının gelişmediği kanısına 
varılmıştır.  
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ERDOSTEININ SıÇANLARDA DOKSORUBISİN KARDIYO-
TOKSISITESINE KARŞı ETKILERI 

1E. Fadıllıoğlu, 2M. Yağmurca, 1H. Erdoğan, 
3M. Uçar, 4S. Söğüt, 5M. K. Irmak 

İnönü Üniversitesi Tıp Fak. 1Fizyoloji, 3Histoloji Embriyoloji ve 4Biyokimya 
AbD, MALATYA ; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fak. 2Histoloji 

Embriyoloji AbD, AFYON; GATA 4Histoloji Embriyoloji AbD, ANKARA 
Doksorubisinin sebep olduğu kardiyo-toksisitede serbest oksijen 

radikallerinin rol aldığı savunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı sıçanlarda 
doksorubisinin yol açtığı kardiyak toksisiteye karşı taşıdığı –SH grubu ile 
antioksidan etki gösteren erdosteinin koruyucu etkinliğini incelemektir. 

Etik kurul izni alınarak deneyler yapıldı. Altmış günlük erkek Sprague 
Dawley sıçanlar kontrol (n=8), doksorubisin (n=7) ve 
doksorubisin+erdostein (n=10) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Tek doz 
doksorubisin i.p. 20 mg/kg uygulandı. Erdostein 10 mg/kg/gün olarak oral 
yolla doksorubisinden iki gün önce başlanarak verildi. Doksorubisin 
uygulanmasının onuncu gününde karotid arter kanülasyonuyla kan basıncı ve 
EKG kayıtları alındı. Heparinize venöz kanları alınarak plazmalarında AST, 
LDH ve CK aktiviteleri ölçüldü. Kalpleri çıkarılarak ışık mikroskop altında 
incelendi. Kalp dokusunda miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ile protein 
karbonil miktarı ölçüldü. Sonuçların değerlendirilmesinde One-Way 
ANOVA testi ve Post Hoc testlerden LSD uygulandı. 

Kontrol, doksorubisin ve doksorubisin+erdostein gruplarında sırasıyla 
protein karbonil miktarı 0.153±0.040, 0.347±0.048 ve 0.185±0.032 nmol/mg 
prot olurken, MPO aktivitesi de 1.285±0.313, 3.588±0.739 ve 1.666±0.286 
mU/g prot oldu. Protein karbonil miktarı ve MPO aktivitesi doksorubisin 
grubunda diğer iki gruba göre yüksekti (p<0.01). AST, LDH, CK aktiviteleri, 
kalp hızı, kan basınçları doksorubisin grubunda diğer iki gruba göre anlamlı 
artış gösterirken (p<0.05), nabız basıncı azaldı (p<0.05). Hem doksorubisin 
hem de doksorubisin+erdostein gruplarında vücut ve kalp ağırlıkları kontrole 
göre azalırken (p<0.001) , kalp/vücut ağırlığı oranı kontrole göre değişmedi. 
Histolojik incelemede; sadece doksorubisin uygulanmasının normal 
miyokard görünümünü bozarak çekirdeklerinde piknotik değişikliklere, 
normal kas telleri morfolojisinde bozulmalara, kollajen artışını düşündüren 
morfolojik değişikliklere ve ödeme yol açtığı izlenirken, erdostein tedavisi 
yapılan gruplarda normal miyokardiyal görünümün korunduğu izlendi.  

Sonuç olarak, erdosteinin hemodinamik, enzimatik ve morfolojik olarak 
doksorubisin toksisitesine karşı sıçan kalbini koruduğunu söyleyebiliriz. 
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SAĞLIKLI ERKEKLERDE MELATONİNİN SOLUNUM 
FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİ 

S. A. Vardar1, M. Yaprak1, O. Hatipoğlu2,  
C. Günerbüyük1, S. Mert1, K. Kaymak1 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  
1Fizyoloji AD., 2Gögüs Hastalıkları  AD., Edirne 

Deneysel hayvan çalışmalarında melatoninin pulmoner arter ve venlerde 
doza bağlı gevşemeye neden olduğu, ayrıca bronş düz kaslarında kasılmaya 
yol açtığı bildirilmiştir. Ancak insanda solunum sistemi üzerine etkileri 
konusundaki bilgiler yetersizdir. Bu çalışmada, oral olarak verilen tek doz, 1 
mg melatoninin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Çalışmaya 18-25 yaş arası, sigara içmeyen 22 erkek denek yazılı ve sözlü 
onayları alınarak dahil edildi. Tüm spirometrik ölçümler 1400-1600 saatleri 
arasında Sensor Medics 2400 ölçüm aleti ile plasebo kontrollü ve çift kör 
olarak yapıldı. Zorlu vital kapasite manevrası ile akım-volüm eğrisi, tek 
soluk karbonmonoksit difüzyon testi ile difüzyon kapasitesi (DLCO) ve 
alveoler volüm (VA) belirlenerek, helyum dilüsyon testi ve maksimal istemli 
solunum (MVV) testi yapıldı. Bu ölçümleri takiben, deneklere 1 mg'lık 
melatonin kapsül ya da plasebo verildi; 60 dakika istirahat etmeleri 
sağlandıktan sonra ölçümler tekrar edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak 
değerlendirildi.  

Melatonin verilen grupta DLCO ve DLCO/VA değerlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı azalma, MVV’da ise artış saptanırken; plasebo verilen grupta 
anlamlı farklılık saptanmadı. İstatistiksel değerler ve veriler tabloda 
gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
Bu çalışmada melatoninin karbonmonoksit difüzyon kapasitesini azaltıcı 

yönde etkili olduğu görüldü. Ayrıca MVV’da artış görülmesi, melatoninin 
solunum kaslarını aktive edici etkisi olabileceğini düşündürmektedir. 

S-19 28. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, 24-27 EYLÜL 2002, İZMİR 
88 

 Melatonin 
Öncesi 
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p 

Plasebo 
Öncesi 
(n=12) 

(Ort±SD) 

Plasebo 
Sonrası 
(n=12) 

(Ort±SD) 

 
p 

DLCO 
(ml/dk/mmHg) 38.71 ± 4.52 34.04 ± 5.95 0.011*   35,46 ± 5,18 33.76 ± 26.55 0.182 

DLCO/VA 
(ml/dk/mmHg)  5.94 ± 0.90   5.23 ± 0.60 0.015*     5,63 ± 0,82 5.52 ± 0.57 0.583 

MVV  
(L/dk) 126.10 ± 15.49 137.77 ± 21.25 0.037* 133.75 ± 26,5   139.92 ± 31.9 0.116 

 



SıÇANLARDA HIPPOHAE RHAMNOIDES L. VE 
DEKSPANTHENOL’ÜN YARA İYILEŞMESI ÜZERINE ETKISININ 

XE-133 CILT KAN AKıMı SINTIGRAFISI İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

B. Seven¹, E. Varoğlu¹, K. Gümüştekin², H. S. Süleyman³, Ş. Dane² 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ¹Nükleer Tıp A.D.,  
²Fizyoloji A.D., ³Farmakoloji A.D., Erzurum 

Yanık iyileşmesi üzerine etkisi bilinen Dekspanthenol ile Hippohae 
Rhamnoides L.’in etkisini Xe-133 (Xenon-133) cilt kan akımı sintigrafisini 
kullanarak karşılaştırmayı amaçladık. 

Çalışma 16 Sprague-Dawley cinsi erkek sıçan üzerinde yapıldı ( Yapılan 
çalışma Atatürk Üniversitesi Etik Komitesi onayı alınarak yapılmıştır ). 
Sıçanlar grup A (n=8) ve B (n=8) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki 
gruptaki sıçanların sağ uyluklarına Arons ve arkadaşlarının yanık modeli 
kullanılarak yara alanları oluşturuldu. Yara oluşturulmasını takiben grup 
A’daki sıçanların yara bölgelerine 8 gün boyunca Hippohae Rhamnoides L. 
ekstresi, grup B’deki sıçanların yara bölgelerine ise 8 gün boyunca 
Dekspanthenol yüzeyel olarak uygulandı. Her iki gruptaki sıçanlara yara 
oluşturulmasını takiben ve 8 günlük yüzeyel madde uygulanması  sonunda 
olmak üzere iki kez gama kamera altında Xe-133 cilt kan akımı sintigrafisi 
yapıldı. Çekim sonrası elde edilen dinamik görüntülerde ilgili alanlar (ROI) 
çizilerek zaman/aktivite eğrileri oluşturuldu ve bu eğrilerin T ½ değerleri 
elde edildi. Daha sonra her grup için sağ ve sol uyluk bölgelerine ait 
ortalama cilt kan akımı ml/100gr/dk olarak hesaplandı.   

Elde edilen değerler Student-t testi (eşleştirilmemiş örnekler) ile 
karşılaştırıldı. Yapılan 2. çekimler sonunda grup A’da yara bölgesindeki cilt 
kan akımının grup B’ye göre istatistiksel olarak önemli derecede artmış 
olduğu bulundu (t =2.24  p =0.04).   

Hippohae Rhamnoides L.’in yara iyileşme sürecine Dekspanthenol’e göre 
cilt kan akımını önemli derecede arttırarak katkıda bulunduğu tespit edildi. 
Sintigrafik yöntem bu etkinin gösterilmesinde kullanılabilecek etkin, 
güvenilir ve noninvaziv bir yöntem olabilir. 
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YAĞ HÜCRESİNİN FONKSİYONLARI 

A. Ergün 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

    Yağ dokusu vücutta depolanmış en büyük enerji kaynağıdır ve bu 
depolanmış enerji açlıkta ve ihtiyaç duyulduğunda hızla dolaşıma 
geçebilecek şekilde (trigliserit halinde) depolanmıştır. Enerjinin (yağ 
asitlerinin) ve salgıladığı maddelerin dolaşıma geçişi hormonal sinyallerle 
kontrol edilir. İnsülin, adrenalin, noradrenalin ve kortizon yağ hücresine etki 
eden hormonlardır. Yağ hücresinden leptin, Acrp30, TNFa , adipsin, IL-6, 
plazminojen aktivatör inhibitör, transforming büyüme faktörü, 
anjiotensinojen, metalotionin ve resistin gibi çok sayıda protein salgılandığı 
saptanmıştır. Leptin, yağ hücresinden salgılanan negatif feedback ile 
hipotalamusa etki ederek besin alımını baskılayıp enerji harcanmasını artıran 
hormondur. Acrp30, yağ hücresinden salgılanan kompleman C1’e benzeyen, 
serumda bulunan, insülin stimülasyonu ile salgılanan bir hormondur. 
Resistin insülin direnci oluşturan obezite ve tip-2 diabet ile bağlantılı bir 
hormondur, periferik sinyal molekülü olan yeni bir polipetit olarak 
tanınmaktadır. Bu sitokin ve hormonların çoğu kan gulukoz homeostazisinde 
görev alırlar. Leptin, Acrp30 ve resistin sadece yağ dokusunda bulunurken 
yağ hücresinde bulunan TNFa ve IL-6 lenfositler ve makrofajlardan da 
salgılanır. Obezlerde leptin, resistin, TNFa ve IL-6 plazma düzeyi artarken 
Acrp30 azalmaktadır. Resistin, TNFa glukoza karşı toleransı bozarken leptin 
ve Acrp30 hipoglisemi oluşturmaktadır Resistin aşırı salınımı glukoz 
toleransını ve insülinin etkisini bozar ve hücrelerin glukoz alımını ve insüline 
hassasiyetini azaltarak insüline direnc gelişimi ve tip-2 diabet oluşumuna 
neden olur. 
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SıÇANLARDA UYANıK HALDE KORONER LIGASYONU 
TAKIBEN MEYDANA GELEN ARITMILER ÜZERINE 

GLIBENKLAMID (ATP-BAĞıMLı POTASYUM KANAL BLOKERI) 
VE YOHIMBIN’IN (ALFA-2 ADRENERJIK BLOKER) 

BIRLIKTE ETKISI 
Bozdoğan Ö., Gonca E., Suveren E. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  
Biyoloji Bölümü, Bolu 

 
Şeker hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan glibenklamid, 

koroner ligasyon ile uyarılan aritmi şiddetini ve ölüm oranını azaltmaktadır. 
Bu etkinin, iskemi ile açılan ATP-bağımlı potasyum kanallarının bloke 
edilmesi ile olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu konu tartışmalıdır ve 
glibenklamid’in aynı zamanda iskemiyi artırıcı yönde etkisi tespit 
edildiğinden, klinik olarak enfarktüs sonrası aritmilerin tedavisinde 
kullanılmamaktadır. Bu araştırmada glibenklamid ve alfa-2 adrenerjik 
reseptor blokeri olan yohimbin’in birlikte aritmilerin önlenmesinde sinerjik 
etki gösterip göstermedikleri araştırılmıştır.  

Araştırmamızda Sprague Dowley cinsi sıçanlar kullanılmıştır. 
Hayvanların kullanımında Hacettepe Üniversitesi deney hayvanları kullanım 
klavuzundaki esaslara dikkat edilmiştir. Çalışma altı grupta yapılmıştır. 
Glibenklamidin 5mg/kg lık dozu, iki farklı dozda (1, 5mg/kg) yohimbin ile 
ayrı, ayrı kombine edilmiş ve ligasyondan 25 dakika önce intraperitoneal 
olarak uygulanmıştır.  

Koroner ligasyon sıçanlarda uyanık haldeyken sol koroner arter 
bağlanarak yapılmış ve takip eden 15 dakika boyunca kayıt edilen EKG de 
oluşan aritmi şiddeti ve süreleri belirlenmiştir. Aritmi sürelerindeki 
farklılıklar varyans analizi (ANOVA) ile saptanmıştır. Aritmi yoğunluğu ve 
canlı kalma oranlarında gruplar arasındaki farklılıklar Ki kare testi (Chi-
square, Fisher exact test) ile belirlenmiştir. 

Yohimbin, glibenklamidin antiaritmik etkisini artırmıştır. Ancak bu etki 
glibenklamid yohimbinin 5mg/kg dozu ile kombine edildiğinde görülmüştür. 
Daha düşük dozlarında ise bu sinerjik etki oluşmamıştır. Tek başına 
yohimbin ancak yüksek dozda verildiğinde aritmi şiddetini belirgin bir 
şekilde (P < 0.05) azaltmıştır. 

Bu sonuçlar, yohimbin’in glibenklamid’in iskemik etkisini doza bağlı 
olarak azaltabileceği, bu nedenle ligasyon sonrası aritmilerin azalmasında 
sinerjik etkili olabileceğini göstermiştir. Bu sinerjinin yohimbin ile uyarılan 
adrenerjik ön koşullamadan kaynaklanabileceği düşünülmüştür. 
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NORMAL SIÇANLARDA RHUEPO NUN KARDİO RENAL 
PARAMETRELERE AKUT İNVİVO ETKİSİ 

N. Yazıhan, K. Uzuner, Y. Aydın, S. Kabadere 

Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi Fizyoloji AD, Eskişehir 

Eritropoietin kullanımı sonrası hipertansiyon gelişimi kronik böbrek 
yetmezlikli hastalarda sık karşılaşılan bir sorundur. Bu etkinin 
hemoglobindeki artıştan bağımsız bir etki olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmada 100 mg/kg.(i.p.) Tiopental’le anestesize edilmiş erkek SD 
(Sprague-Dawley) sıçanlarda tek doz i.v. rHuEPO  nun (rekombinant 
eritropoietin) kalp hızı, kan basıncı, GFR (glomeruler filtrasyon hızı-
kreatinin klerensi hesaplanarak) ve  idrar volümü (ml/saat) üzerine etkisi 
incelenmiştir. Vücut sıcaklığı (37±0.5 oC)deney boyunca sabit tutulan 
sıçanlarda femoral arter ve ven kateterize edilerek ,arter kateterine bağlı 
transduser yardımıyla intra arterial sistolik (SP), diastolik (DP), ortalama 
arterial basınç (MAP),  kalp hızı ölçülmüştür. Mesane kateterize edilerek 
zamana bağlı idrar takibi yapılmıştır. Deney boyunca %3 lük kreatinin i.v. 25 
µl /dk infüze edilmiştir. Cerrahi sonrası 45 dakikalık stabilizasyon 
periyodundan sonra 100 I.U. /kg rHuEPO i.v. bolus verilmiş, 90 dakika takip 
yapılmıştır (toplam 135 dk). 

Kan basıncında ve kalp hızında gruplar arasında fark gözlenmemiştir. 
Fakat rHuEPO sonrası idrar volümünde ve GFR de başlangıç ve gruplar 
arasında anlamlı olarak artmıştır (ANOVA ve Duncan Multiple Range testi). 
Başlangıç, 45., 90. dk değerleri sırasıyla; kontrol: 0,09±0,04 - 0,1±0,09 - 
0,1±0,05; EPO: 0,09±0,02 - 0,32±0,06 - 0,38±0,09 ml/saat ve GFR de, 
kontrol: 0,72±0,16 - 0,70±0,08 - 0,63±0,07; EPO: 0,70±0,058 - 1,71±0,12 - 
2,69±0,24 ml/dk. Bu sonuçlar GFR deki artışın, sistemik kan basıncındaki 
değişikliklerle değil intrarenal mekanizmalarla oluştuğunu ve rHuEPO 
sonrası gelişen hipertansiyonun doğrudan bir vazokonstriktör etki değil 
zaman içinde gelişen bir cevap olduğunu düşündürmektedir. 
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SıÇANLARDA DOKSORUBISININ KARDIYAK TOKSISİTESINE 
KARŞı KAFEIK ASIT FENETIL ESTERIN ANTIOKSIDAN 

SISTEMLER ÜZERINDEN ETKISI 

H. Erdoğan1, E. Fadıllıoğlu1, S. Söğüt2 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji ve 2Biyokimya Anabilim Dalları, 
MALATYA 

Doksorubisinin klinik yararlılığı diğer antrasiklinler gibi kardiyak 
toksisitesiyle kısıtlanmıştır. Bu çalışmanın amacı antioksidan özelliği bilinen 
kafeik asit fenetil ester’in (CAPE) doksorubisin kaynaklı kardiyak toksisite 
üzerine olan etkisini miyokaridiyal lipid peroksidasyonunu engelleyip 
engellemediği açısından araştırmaktı.  

Erkek Spraque-Dawley sıçanlar (60 günlük) üç gruba ayrıldı. Kontrol 
grubuna herhangi bir ilaç uygulanmazken sadece i.p. yol ile çözücü (%10’luk 
etanol) uygulandı. Doksorubisin grubuna tek doz i.p. 20 mg/kg doksorubisin 
uygulandı. Doksorubisin+CAPE grubuna da tek doz i.p. doksorubisine ek 
olarak doksorubisin uygulanmasından iki gün önce başlanmak üzere i.p. 
olarak CAPE 10 µmol/kg/gün (%10’luk etanol içerisinde) dozunda 
uygulandı. Doksorubisin uygulanmasından on gün sonra kalp dokusunda 
lipid peroksidasyon indeksi olarak thiobarbitürik asid reaktif substans  
(TBARS) seviyesi ile antioksidan enzimlerden superoksid dismutaz (SOD), 
katalaz (KAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktiviteleri çalışıldı. 
One-Way ANOVA testi ile sonuçlar değerlendirildi. 

Kontrol, doksorubisin ve doksorubisin+CAPE grupları TBARS seviyesi 
sırasıyla 25.16±2.54, 58.70±3.48 ve 32.90±2.18 nmol/g yaş doku olduğu ve 
doksorubisin grubu TBARS seviyesinin diğer iki gruba göre anlamlı arttığı 
bulundu. GSH-Px aktivitesinin kontrol, doksorubisin ve doksorubisin+CAPE 
gruplarında sırasıyla 2.54±0.16, 2.95±0.16 ve 4.23±0.17 U/g prot olduğu ve 
doksorubisin+CAPE grubunun diğer iki gruba göre yüksek aktivite 
gösterdiği tespit edildi. Kontrol, doksorubisin ve doksorubisin+CAPE 
gruplarında SOD aktivitesi sırasıyla 0.157±0.06, 0.278±0.019 ve 
0.302±0.019 U/mg prot olurken, kontrol grubunun diğer iki gruba göre 
düşük aktivite gösterdiği izlendi. KAT aktivitesi kontrol, doksorubisin ve 
doksorubisin+CAPE gruplarında sırasıyla 0.186±0.017, 0.314±0.016 ve 
0.385±0.020 k/g prot oldu ve tüm gruplar arasında anlamlı farklılık vardı. 

Sonuç olarak, çalışmamızda kalp dokusunda doksorubisinin lipid 
peroksidasyonuna yol açtığı ve CAPE tedavisinin antioksidan enzim 
aktivitelerini oksidan etkileri dengeleyecek kadar artırarak lipid 
peroksidasyonunu engellediğini söyleyebiliriz. 
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AORTOPULMONER SEPTUMUN AYRILMASINDAN SONRA 
GÖRÜLEN HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER 

1E. Fadıllıoğlu, 2M. K. Irmak, 3M. Yağmurca, 1H. Erdoğan 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD, MALATYA; 2Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Histoloji Embriyoloji AbD, ANKARA; 3Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji AbD, AFYON 
 Aortopulmoner septumun nöral kristadan köken alması, bu yapının 

özelleşmiş bir fonksiyonu olduğunu düşündürmektedir. Bu çalışma 
sıçanlarda aortopulmoner septumun ayırımı sonrası meydana gelen 
hemodinamik değişikliklerini incelemek amacıyla planlandı. 

Dişi Wistar Albino sıçanlarda urethan anestezisi sonrası, karotis arteri 
kanüle edilerek kan basıncı kayıtları alındı. Trakeotomi ile entübe edilen 
sıçanlar deney süresince pozitif basınç ile solutuldu. Sol torakotomi sonrası 
perikardiyum kesildi ve aort ile pulmoner arterler ekspoze edildi. Arterler 
birbirinden pens yardımıyla sıyrılarak ayrıldı ve aralarına dört kat katlanmış 
2x1x0,2 cm boyutlarında alüminyum folyo yerleştirildi. Bu işlem ile arterler 
birbirlerinden izole edildi. Kan basıncı en az iki dakika kaydedildi. Daha 
sonra alüminyum folyo kaldırılarak kan basıncı yine en az iki dakika olmak 
üzere kaydedildi. Sonuçlar Wilcoxon testi ile değerlendirildi. 

Septumun ayrılmasından önce sistolik ve diastolik kan basınçları ile kalp 
hızı sırasıyla 90.0±24.5, 52.5±16.0 mmHg ve 245.7±60.0 atım/dk olurken, 
septumun ayrılmasından sonra sırasıyla 101.9±21.8, 61.9±21.9 mmHg ve 
279.3±23.0 atım/dk oldu. Damarların biribirinden ayrılmasından sonra 
sistolik ve diastolik basınçlar ile kalp hızı sırasıyla107±22.0,  67.5±22.7 
mmHg ve 280.7±23.0 atım/dk olarak ölçüldü. Folyonun çıkarılmasının 
ardından ise sistolik ve diastolik basınçlar ile kan basıncı sırasıyla 
93.75±20.0, 57.5±18.3 mmHg ve 287.8±23.0 atım/dk olarak kayıt edildi. 
Septumun ayrılmasından sonra büyük arterlerin birbirinden ayrılması işlemi, 
hem sistolik hem de diastolik kan basınçlarını ayırım yapılmadan önceki 
değerlere göre yükseltti (p<0.05). Folyonun arterler arasından 
çıkarılmasından sonra sistolik ve diastolik basınçlar düştü (p<0.05). Deney 
sonunda alınan kalp hızları, deney öncesine göre yüksekti (p<0.05).  

Büyük arterlerin birbirinden ayrılması ile görülen hemodinamik 
değişiklikler, muhtemelen aortopulmoner septumun önemli regülatör bir 
fonksiyonu olduğunu düşündürdü. 
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ENDOTOKSEMİDE OLUŞAN HİPOTANSİYONDA 
AMİNOGUANİDİNİN ROLÜ 

U. Aksu, C. Demirci 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İstanbul 

Nitrik oksidin (NO) patofizyolojik koşullarda üretilen bir tipi olan 
uyarılabilir NO (iNO), bakterilerin duvarından elde edilen lipopolisakkarid 
(LPS) verilmesi ile oldukça fazla miktarlarda sentezlenir ve kan basıncının 
düşmesine neden olur. Kan basıncının düşmesi, periferal arteriollerde 
dilatasyon, vaskular dirençte azalma, yüksek kardiyak atım, yetersiz doku 
perfüzyonu ile ilgili olarak gelişmektedir. Bu nedenle iNO’ in üretiminin 
durdurulması hemodinamik değişiklikleri bir dereceye kadar azaltabilir 
düşüncesinden yola çıkarak sadece iNOS’ u inhibe ettiği ileri sürülen 
aminoguanidinin (AG), LPS infüzyonundan sonra hemodinamiğe olan 
etkisini araştırmayı amaçladık. 

Deneylerimizde 250-350 g ağırlığında erkek Spraque Dawley sıçanlar 
kullandık. 100 mg/kg sodyum pentotal (Abott) uygulanarak aneztezi altına 
alınan hayvanlara jugular ven aracılığı ile LPS ve AG uygulandı. Deney 
süresince hayvanların trakelerine sokulan kanül aracılığıyla ortam havasını 
solumalarına izin verilirken, sağ karotid arterden kan basıncı ve EKG 
kayıtları alındı (Power Lab). Operasyondan sonra I. gruba (n=6) 3 dakika 
içinde jugular ven aracılığı 10 mg/kg LPS infüze edildi. 2. gruba (n=6) aynı 
şekilde 50 mg/kg AG uygulandı. 3. gruba (n=6) ise LPS uygulanmasından 
yaklaşık bir saat sonra hipotansiyon oluşup hayvanın kan basıncının % 50 
azalması ile birlikte 50 mg/kg AG uygulandı. Ortalama 3 saat boyunca 
Power Lab’ da alınan kayıtlar incelendiği zaman, LPS’ in bir saat içinde kan 
basıncını (85+10 %, P<0,05) düşürdüğü 2. saatten itibaren düşmenin devam 
ettiği yaklaşık 3 saat içinde hayvanların öldüğü görüldü, LPS uygulamasını 
takiben AG verilen hayvanların 1 saat içinde tansiyonlarının normal 
değerlere ulaştığı gözlendi. Sadece AG uygulanan hayvanlarda ise kan 
basıncının  (115+10 %, P<0,05) yükseldiği tespit edildi. Ancak bu yükselme 
bütün deney hayvanlarımızda aynı sürede aynı amplitüdde 
gerçekleşmemekteydi. Çekimler sonrası elde ettiğimiz değerlerin istatistiksel 
analizlerini “tek yönlü ANOVA” testi ile değerlendirdik. 

Sonuç olarak AG, tek başına endotoksemideki hemodinamik 
değişiklikleri önleyememekle birlikte düşen kan basıncını kısmen geri 
döndürebilmektedir. 
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TİBİALİS ANTERİOR KASININ KAPİLLER KAN DAMARLARI VE 
LİFLERİ ÜZERİNE İSKEMİNİN ETKİSİ 

 

D. Deveci 
 

Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 58140, 
Sivas. 

 
İskemik kaslarda anjiyogenezin oluşup oluşmadığı hakkında birbirine zıt 

sonuçlar bildirilmiştir. Bununla birlikte değişik zaman süreçleri dikkate 
alınarak anjiyogenezin oluşup oluşmadığı ve aynı zamanda kas içerisinde kas 
lifi çeşitleri ve/veya çapları dikkate alınarak yapılan bir çalışmaya 
rastlanamamış olması bizi bu çalışmaya teşvik etti. 

Başlangıç ağırlıkları yaklaşık 215g olan Wistar türü erkek sıçanlar 
anestezi altında iken iliak arter’in abdominal aortadan ikiye ayrıldığı yerden 
bağlanarak iskemi oluşturuldu ve kontralateral bacaktaki kaslar kontrol 
grubu olarak kullanıldı (n=5-6). Hayvanlar deneyi takiben 1., 2., 4., ve 6. 
haftalarda aşırı doz anestezi ile öldürüldü ve sonra iskemik ve kontralateral 
bacaktaki tibialis anterior (TA) kasları alındı, tartıldı ve sıvı azot gazında 
soğutulmuş izopentan içinde donduruldu. Kriyostat ile alınan kesitler, 
kapillerleri saymak için alkalen fosfataz ile, kas içerisinde değişik bölgeleri 
belirlemek için ise süksinik dehidrojenaz yöntemi ile boyandılar. Kapillerler 
ve kas lifleri ışık mikroskobu altında sayıldı ve kapillerlerin liflere oranı 
(K/L), kapillerlerin yoğunluğu (KY, mm-2), liflerin enine kesit alanı (LEKA, 
µm2) ve oksijen difüzyon mesafesi (ODM, µm) hesaplandı. 

 Tüm olarak bakıldığında iskemik kasların kütlesinde ve LEKA’da 
genel olarak azalmaya doğru bir meyil görülmesine rağmen kontrol grubu ile 
karşılaştırılmasında fark anlamlı değildi. İskemik kasın kapilleritesinde (K/L 
ve KY) artışa doğru fakat ODM de de azalışa doğru anlamlı olmayan bir 
meyil vardı. Bununla birlikte iskemik kasta bölgesel farklılıklara 
bakıldığında ise LEKA’nın büyük olduğu kasın korteks bölgesinde K/L oranı 
2. ve 6. haftalarda; KY 1., 2., ve 6. haftalarda anlamlı artışlar gösterirken, 
aynı sürelerde ODM’de anlamlı azalmalar görüldü (P<0,05, ANOVA). 

 Bu sonuçlar; tüm kasa bakıldığında iskemiden dolayı bir değişikliğin 
olmadığını göstermekle birlikte, kas içerisinde bölgesel farklılıklara 
bakıldığında büyük çaplı liflerin ODM’nin uzun olmasından dolayı 
muhtemelen iskemiden daha fazla etkilenerek hipoksik kalmaları sonucunda 
daha fazla anjiyogenik faktörler serbestleyerek anjiyogenezi uyardığını 
yansıtabilir. Bu bulgular daha önce hipoksik koşullarda elde ettiğimiz 
sonuçlarla paralellik göstermektedir. 
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FARKLI ZAMAN SÜREÇLERİNDE OLUŞTURULAN AŞIRI 
YÜKLEME VE İSKEMİNİN ERKEK VE DİŞİ SIÇANLARDA KAS 

HİPERTROFİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

D. Deveci, F. Şanlı Yılmaz, A. Ünal 
 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 58140, 
Sivas  

Ekstensor işlevli tibialis anterior (TA) kasının yerinden çıkarılmasından 
sonra diğerlerinden büyük olan ekstensor dijitorum longus (EDL) ve küçük 
olan ekstensor hallusis proprius (EHP) üzerine aşırı yük binmesiyle 
oluşturulan hipertrofi derecesinin erkek ve dişi sıçanlarda nasıl değiştiği; 
hipertrofiye maruz kalan kasta iliak arterin bağlanmasıyla oluşturulan 
iskemiden hipertrofinin nasıl etkilendiği ve değişik zaman dilimlerinde 
yapılan aşırı yüklemeye karşı kasların nasıl uyum sağladığı araştırıldı. 

Wistar türü erkek sıçanlar; kontrol grubu, TA kasının çıkarılarak EDL ve 
EHP’nin aşırı yüklendiği deney grubu ve aşırı yüklenen kasın iliak arter 
bağlanarak iskemik yapıldığı grup olarak ayrıldı (her bir grup için n=5-6). 
Cerrahi operasyonlar anestezi altında yapıldı ve hayvanlar 1, 2, 4, ve 6 
haftalık zaman dilimlerinde aşırı dozla öldürülerek kasları tartıldı. Deney 
grubu kaslardaki artışlar yüzdelik olarak verildi. Erkek sıçanların aşırı 
yüklenen (hipertrofik) EDL kasının relatif ağırlığı kontralateral kas ile 
karşılaştırıldığında 1. 2. 4. ve 6. haftalar için sırasıyla % 17, 17, 21 ve 39 
olmak üzere arttı (P<0.01, ANOVA). Bunun yanısıra aşırı yüklenen kas 
iskemik yapıldığında ve kontralaterali ile karşılaştırıldığında aynı zaman 
dilimleri için % artışlar sırasıyla 6, 9, 7 ve 24’dü. İskemi EDL kasında aşırı 
yükleme ile oluşturulan hipertrofi derecesini anlamlı olarak azalttı (P<0.01). 
Bununla birlikte daha küçük olan EHP kası iskeminin hipertrofi üzerine olan 
olumsuz etkisinden daha az etkilendi. Aşırı yüklenen EHP kasının relatif 
ağırlığı kontralateral kas ile karşılaştırıldığında 1. 2. 4. ve 6. haftalardaki  
yüzdelik artışlar sırasıyla %36, 62, 68 ve 54 idi. Aynı şekilde aşırı yüklenen 
kas iskemik yapıldığında ve kontralaterali ile karşılaştırıldığında 1., 2., 4., ve 
6. haftalardaki % artışlar sırasıyla 30, 26, 49 ve 61 idi, ve kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında benzer sonuçları görüldü. Dişi sıçan grupları da erkek 
sıçan gruplarında elde edilen bulgulara benzer ve paralel sonuçlar verdi. 

Bu bulgular erkek ve dişi sıçanların hipertrofiye benzer şekilde cevap 
verdiğini, ancak küçük EHP kaslarının büyük olan EDL kaslarına göre daha 
erken zaman dilimlerinde daha fazla hipertrofiye olduğunu ve ayrıca aynı 
zaman dilimlerinde iskemiden çok daha az etkilendiğini göstermektedir. 

28. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, 24-27 EYLÜL 2002, İZMİR P-068 
97 



KADMİUM’ UN NEDEN OLDUĞU ENDOTEL FONKSİYON 
BOZUKLUĞUNA ASETİLKOLİN RESEPTÖRLERİNİN KATILIMI 

İ. Bilgen,  G. Öner,  S. Cırrık 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü, 07070 Antalya 

Kadmium’un neden olduğu endotel fonksiyon bozukluğunda asetilkolin 
reseptörlerinin rolünü incelemek için 2 aylık erkek Wistar sıçanlarda 
kadmium toksisitesi oluşturulmuştur. Aort halkalarının kastırıcı ve gevşetici 
agonistlere verdikleri yanıtlar, gerim değişiklikleri açısından kontrollerinki 
ile karşılaştırılmıştır. Kadmiumun, fenilefrin cevabında neden olduğu 
anlamlı artışa bazal prostasiklin (PGI2) düzeyinde bir azalış eşlik etmiştir. 
Kadmiuma maruz kalan sıçan aort halkalarında, asetilkolin (ACh) 
cevabındaki belirgin azalışa rağmen, A23187 ye reseptör-bağımsız gevşeme 
cevabı hafifçe yükselmiştir (p<0.01). Fakat, NO vericisi sodyum nitroprussid 
(SNP) e düz kas hücre cevabı değişmemiştir. Cd, hem ACh (10-5M) e 
maksimum gevşeme cevabını ve hem de bu cevabın pirenzepin’e duyarlı 
bileşenini azaltmıştır. M1-aracılı ACh cevabı Cd’a maruz kalmış halkalarda, 
38.40 ± 6.90% dan 10.30 ± 5.00% e düşmüştür (p<0.001). Cd, 10-5M Ach e 
cevap olarak, indometasin (Indo)-duyarlı gevşemenin payını 36.59 ± 1.64% 
den 13.92 ± 2.89% (p<0.01) a düşürmüştür ki, bu M1-aracılı cevaptaki 
değişimler ile çok uyumludur (r = 0.991, p < 0.0001). Cd’un olumsuz etkisi, 
genellikle M1-bağımlı ACh cevabı üzerinden gibi görünmektedir. 

Bu bulgular, prostasiklin salgılanmasında M1 lerin daha etkin olduğunu 
ve Kadmiyumun M1 tip asetilkolin reseptör aracılı cevabı bozarak bir 
endotel fonksiyon bozukluğuna neden olduğunu düşündürmektedir. 
İstatistik  Analizler 
Sonuçlar ortalama ± SH olarak ifade edilmiştir. Gevşemeler 10-6 M 

fenilefrinin neden olduğu kasılmanın yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Doz-
cevap eğrileri nonlineer regresyon analiz ile analiz edilmişlerdir. Ortalamalar 
arası farklar eşleşmiş ve eşleşmemiş Student “t” test ile, veya uygunluğuna 
göre, tek yönlü veya iki yönlü ANOVA ve bunları izleyen Benferroni 
posttest ile analiz edilmişlerdir. p< 0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
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ELEKTROMANYETİK ALANA MARUZ KALMIŞ SIÇANLARDA 
ÇİNKO UYGULAMASI TESTİS VE BÖBREK DOKUSUNDA 

HÜCRE HASARINI ÖNLER 
 

A. Öztürk1, A. K. Baltacı2, R. Moğulkoç2, E. Öztekin3 
 

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı1, 
Fizyoloji Anabilim Dalı2 Biyokimya Anabilim Dalı3-Konya 

 
Çevre problemleri içerisinde en önemlilerinden biri olan 

elektromanyetik alanlar, kirlilik standartlarını aştığında insan sağlığı 
açısından da risk oluşturmaktadır. Vücuttaki hemen bütün enzimlerle ilişkisi 
olan çinkonun, antioksidan sistemi aktive ederek hücre hasarını 
önleyebileceğine dikkat çekilmektedir. Bu çalışmanın amacı 6 ay boyunca 
gün aşırı 5 dakika süreyle 50 Hz frekanslı manyetik alana maruz kalmış 
sıçanlarda, çinko uygulamasının lipid peroksidasyonu üzerindeki etkilerini 
araştırmaktır. 

Çalışma, kontrol grubu “G1” (n=8), elektro manyetik alana (EMA) 
maruz bırakılmış grup “G2” (n=8), EMA’a maruz bırakılmış ve çinko 
uygulaması yapılmış grup “G3” (n=8) olmak üzere toplam 24 adet SpraGue-
Dawley cinsi erişkin erkek sıçan üzerinde Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp 
Araştırma ve Uygulama Merkezinde (SÜDAM) gerçekleştirildi. Deney 
protokolleri aynı merkezin Etik Kurulu tarafından onaylandı. 

Altı ay süren çalışmanın bitiminde deney hayvanlarından 
dekapitasyonla alınan kan örneklerinde plazma çinko (atomik absorpsiyon 
spektrofotometresi), plazma MDA (TBARS metoduyla), eritrosit GSH 
(Elmann metoduyla) ile testis ve böbrek dokusunda MDA (TBARS 
metoduyla), GSH (Biüret metoduyla) düzeyleri tayin edildi. 

Plazma ve testis MDA düzeyleri G2’de G1 ve 3’den, Grup 3 de, 
G1’den daha yüksekti (P<0.01). Böbrek MDA seviyeleri Grup 2’de diğer 
gruplardan yüksek iken (P<0.01), Grup 1 ve G3 arasında anlamlı bir farklılık 
yoktu. Eritrosit, testis ve böbrek GSH düzeyleri Grup 2’de G1 ve G3’den, 
Grup 1’de Grup 3’den daha düşüktü (P<0.01). Plazma çinko değerleri Grup 
3’de en yüksek, Grup 2’de en düşük seviyedeydi (P<0.01). 

Çalışmanın sonuçları, elektromanyetik alan uygulamasının kan, testis ve 
böbrek dokusunda hücre hasarına yol açtığını, çinko uygulamasının ise 
oluşan bu hücre hasarını önlediğini göstermektedir. Elektromanyetik alan 
uygulamasının plazma çinko düzeylerinde de önemli bir azalmaya yol 
açması, bu araştırmanın vurgulanması gereken bir başka sonucu olarak 
dikkati çekmektedir. 
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KADMİYUMUN UZUN SÜRELİ  UYGULAMASININ SIÇAN 
BÖBREK VE KARACİĞER DOKUSUNDAKİ ETKİLERİNİN 

HİSTOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI 

H. P. Tıraş, S. Binokay 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji, Anabilim Dalı,  
Balcalı, 01330,ADANA 

Kadmiyum, pil ve elektrik malzemeleri fabrikalarında, taşıtların eksoz 
gazlarında ve sanayi artıklarında bulunan toksik elementtir. Çalışmanın 
amacı, farklı dozlarda kadmiyumun sıçanlara uzun süreli uygulanmasının 
böbrek ve karaciğer dokusu üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. 

Çalışmada; kontrol ve deney grubunda toplam Wistar türü 30 adet erkek 
sıçan kullanıldı. Kontrol grubuna 1 cc/kg/gün. serum fizyolojik ve deney 
grubuna 0.5-1 mg/kg/gün kadmiyum klorür deri altına, haftada 5 gün, 16 
hafta süreyle olarak uygulandı. Uygulama sonunda sıçanların böbreklerinden 
ve karaciğerlerinden alınan doku parçaları %10’luk formalinde tespit edilip, 
parafine gömüldü. Hematoksilen-eozin ve Masson-trikrom ile boyandı. Işık 
mikroskobunda resimleri çekildi.  

Çalışmamızın sonuçları, 0.5 mg/kg/gün kadmiyum uygulanan sıçan 
böbreğinin korteks bölgesinde tübül hücrelerinde ve hücre sitoplazmalarında 
kayıplar olduğunu gösterdi. 1 mg/kg/gün kadmiyum uygulanan sıçan 
böbreğinin medulla bölgesinde nekroz alanları, lenfosit infiltrasyonları ve 
bağ dokusu oluşumu gözlendi. Benzer şekilde, 0.5 mg/kg/gün kadmiyum 
uygulanan sıçan karaciğerinin portal alanlarında vakuolizasyon ve hidropik 
dejenerasyon,1 mg/kg/gün kadmiyum uygulanan sıçan karaciğer dokusunda 
vakuolizasyon, hidropik dejenerasyon, lenfosit infiltrasyonu ve 
periportalfibrozis gözlendi. 

Bu bulgular böbreklerde, doz artışına paralel olarak histopatolojik 
bulguların artış göstermesi, gelişen sanayileşme ile atmosferdeki yoğunluğu 
her geçen gün artan kadmiyumun toksik etkilerinin  önemini göstermektedir. 
Benzer şekilde böbreklerde olduğu gibi karaciğerde de, doz artışına paralel 
olarak histopatolojik bulgularda artış olduğu gözlenmiştir. 
İş sağlığı açısından elektrik malzemeleri yapan işletmeler ve pil üretim 

sanayiinde çalışan işçilerin kadmiyumun böbrek ve karaciğer üzerinde toksik 
etkilerine maruz kalacağını düşündürmektedir. 
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SIÇANLARDA KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULAN 
KARACİĞER HASARI ÜZERİNE NIGELLA SATIVA YAĞININ 

ETKİSİ 

M. Zerin1 , Y. Nazlıgül2, A. Z. Karakılçık1, M. Bitiren3,  
H. İ. Özardalı3, S. O. Arslan4 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji1, İç Hastalıkları2, Patoloji3, 
Farmakoloji4 Anabilim Dalları, Şanlıurfa 

Karaciğer hücresel hasarına karşı önleyici olarak farklı antioksidan 
(Selenyum, β-karoten, vitamin C ve E gibi) maddeler kullanılmış, bunların 
karaciğer toksisitesine karşı olumlu etkileri rapor edilmiştit. Hepatotoksik 
maddelerin muhtemelen oksidatif mekanizma ile karaciğer hasarı yaptıkları 
düşünülmekte; profilaktik amaçla farklı maddeler denenmesi güncelliğini 
korumaktadır. Bu amaçla kullanılan maddelerden biri de antioksidan 
etkinliği olduğu bildirilen Nigella sativa yağı (NSY)’dır. Karbontetraklorür 
(CCL4) ise deneysel karaciğer hasarı yapan maddelerden biridir ve serbest 
radikal oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, sıçanlarda CCl4 ile 
oluşturulan karaciğer hasarı üzerinde NSY’nin koruyucu etkisi olup olmadığı 
araştırıldı. Bu amaçla plazmada bulunan bazı karaciğer enzimleri ölçüldü ve 
karaciğer histopatolojisi incelendi.  

Çalışmada 60 adet Wistar albino sıçan kullanıldı ve üç grup oluşturuldu. 
Birinci grup kontrol olarak kullanıldı ve intraperitoneal olarak (İP) sadece 
serum fizyolojik (%0.9 NaCl) enjekte edildi. İkinci gruba İP olarak 0.15 mL 
CCl4 enjekte edildi. Üçüncü gruba ise İP olarak 0.15 mL CCl4 enjekte edildi 
ve oral olarak 750 mg/kg-canlı ağırlık (sıçan) dozunda NSY verildi. 
Çalışmaya yedi hafta devam edildi ve tüm uygulamalar haftada üç kez 
tekrarlandı. CCl4 zeytin yağında ¼ oranında çözündürüldü. Eter 
sedasyonunda kardiyak punksiyonla kan örnekleri alındı ve daha sonra 
hayvanlar anestezi altında dekapite edilerek karaciğer örnekleri %10’luk 
formalin solüsyonu içerisinde histopatolojik incelemeler için saklandı. Enzim 
ölçümleri otoanalizörde rutin yöntemle saptandı; histopatolojik preparatlar 
ise ışık mikroskobu düzeyinde incelendi. Bulgular SPSS programı ile 
(ANOVA) analiz edildi. 

Sonuç olarak CCl4’ün plazma aspartat transaminaz, alanin transaminaz ve 
gama glutamil transferaz enzimlerini artırdığı; NSY grubunda (NSO+CCl4) 
CCl4 grubuna göre anılan enzimlerin plazma düzeylerinin azaldığı; ayrıca 
CCl4 grubunda karaciğerde hücresel nekroz ve siroz oluştuğu, NSY verilerek 
bu hasarın azaltılabildiği gözlemlendi. Bu sonuçlara göre, CCl4 ile 
oluşturulan karaciğer hasarının oral NSY verilerek azaltılabileceği 
düşünüldü. 
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SıÇANLARDA KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULAN 
KARACİĞER SİROZU ÜZERİNE SELENYUMUN ETKİSİ 

M. Bitiren1 , Y. Nazlıgül 2, A. Z. Karakılçık3, M. Zerin3,  
İ. Özardalı1, N. Aksoy4, D. Musa5 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji1, İç Hastalıkları2, Fizyoloji3, 
Biyokimya4 Anabilim Dalları; Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü4 

Şanlıurfa 
Karaciğer fizyolojik ve biyokimyasal reaksiyonların odağı durumunda bir 

organ olduğu için, toksik maddelerin tümünden az/çok etkilenir. Ayrıca 
toksik maddeler çoğunlukla karaciğerde metabolize edilir. Tüm anabolik ve 
katabolik reaksiyonlar sırasında serbest radikaller (SR) oluşur. SR de 
karaciğer hücrelerinde membranöz  hasara  neden olabilir. Oluşan hasar, ileri 
aşamalarda karaciğer parankiminde farklı derecelerde dejenerasyon ile, 
nekrotik ve fibrotik değişikliklere yol açar. Karbontetraklorür (CCL4) de 
karaciğerde metabolize edilen ve hasar oluşturan hepatotoksik bir maddedir. 
Selenyum (Se) ise önemli bir doğal antioksidan  olup, glutatyon peroksidazın  
yapısına girerek serbest radikalleri yıkımlar; böylece karaciğerde hücresel 
hasarı azaltır. Bu çalışma CCl4 ile oluşturulan deneysel karaciğer sirozunda  
Se’un biyokimyasal ve histopatolojik etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı.  

Çalışma 60 adet Wistar albino sıçan kullanılarak üç grup üzerinde 
yürütüldü. Birinci grup kontrol olarak alındı ve intraperitoneal yolla (İP) 
sadece serum fizyolojik (%0.9 NaCl) enjekte edildi. İkinci gruba İP olarak 
0.15 mL CCl4 enjekte edildi. Üçüncü gruba ise 0.15 mL CCl4 ve 0.2 mg/kg-
canlı ağırlık dozunda Se (Sodyum selenat) İP enjekte edildi. Çalışmaya 
uygulamalar haftada üç kez tekrarlanarak, yedi hafta boyunca devam edildi. 
Araştırma sonunda tüm sıçanlardan eter anestezisi altında kardiyak 
punksiyonla kan alındı; yine anestezi altında hayvanlar sakrifiye edilerek 
karaciğerleri %10’luk formalin içerisinde patolojik incelemeler için saklandı. 
Enzim ölçümleri otoanalizörde rutin yöntemle saptandı; histopatolojik 
preparatlar ise ışık mikroskobu ile incelendi. Bulgular SPSS programı ile 
(ANOVA) analiz edildi. 

Sonuç olarak, CCl4’ün plazma aspartat transaminaz, alanin transaminaz, 
alkalen fosfataz enzimlerini artırdığı, uzun sürede karaciğerde fibrotik ve 
sirotik değişiklikler oluşturduğu; Se verilmesi ile bu enzim düzeylerinin, 
ayrıca karaciğer sirozunun önemli derecede azaldığı saptandı. Sonuç olarak, 
CCl4 ile oluşturulan karaciğer hasarının Se verilerek azaltılabileceği; 
karaciğer kaynaklı bazı enzim düzeylerinin fizyolojik sınırlara yakın 
tutulabileceği düşünüldü. 
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SIÇANLARDA DENEYSEL KARACİĞER YETMEZLİĞİNE KARŞI 
DİYETE EKLENEN β-KAROTEN VE C VİTAMİNİNİN 

KORUYUCU ROLÜ 

D. Ölmez1, A. Z. Karakılçık2 

Harran Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Biyoloji Bölümü1,  
Tıp Fakültesi Fizyoloji AD2, Şanlıurfa 

Karbontetraklorür (CCL4) karaciğerde haloalkan radikallerin oluşmasına 
neden olmakta, bu radikaller karaciğerde lipit ve lipoproteinlerin hasarına neden 
olabilmektedir. β-karoten  ve C vitamini ise serbest radikalleri baskılayarak 
oluşacak hasarı azaltabilmektedir. Bu nedenle, diyete β-karoten  ve C vitamini 
ilavesinin, sıçanlarda CCl4 ile oluşturulan karaciğer yetmezliğine karşı koruyucu 
etkisi olup olmadığı araştırıldı. 

Çalışma 5 hafta boyunca 20 adet Wistar albino sıçan üzerinde yürütüldü. 
Birinci grup (n=5, kontrol) sadece pelet yem ile beslendi. İkinci gruba (n=5) 
yem verildi ve intraperitoneal (İP) CCl4 enjeksiyonu yapıldı. Üçüncü gruba 
(n=5) 3 mg/g-yem β–karoten; dördüncü gruba (n=5) ise 5 mg/g-yem L-askorbik 
asit verildi. İkinci, üçüncü ve dördüncü gruplardaki sıçanlara, haftada üç kez, ¼ 
oranında zeytinyağı ile seyreltilen, 0.15 mL/kg CCl4 İP olarak verildi. Aspartat 
transaminaz (AST), alanin transaminaz (ALT), gama glutamil transferaz (GGT), 
laktat dehidrogenaz (LDH), alkalin fosfataz (ALP), glukoz, kreatinin, indirek 
bilurubin, direk bilirubin, albumin, total protein, globülin, kolesterol, trigliserit 
değerleri otoanalizörle rutin yöntemle saptandı, bulgular varyans analizi 
(ANOVA) ile bilgisayarda değerlendirildi.  

Kontrol grubuna göre AST, ALT, GGT ve LDH düzeyleri CCl4 enjeksiyonu 
ile istatistiksel olarak (P<0.005, 0.005, 0.001 ve 0.001) yükseldi; ancak CCl4 
grubuna göre β–karoten verilmesi ile aynı enzimlerin plazma düzeyleri anlamlı 
biçimde (sırası ile P<0.05, 0.05, 0.001 ve 0.001) azaldı. CCl4 ve β–karoten 
gruplarındaki trigliserit değerleri kontrol grubunun değerlerinden daha düşüktü 
(sırası ile P<0.01 ve 0.05). Bu enzimlerin vitamin C grubundaki plazma 
düzeyleri de CCl4 grubundaki değerlerinden (sırasıyla, P<0.05, 0.05, 0.05 ve 
0.001) daha düşük bulundu. Kontrol, CCl4, β–karoten ve vitamin C gruplarında 
glukoz, total protein, albumin, globulin, kolesterol, kalsiyum, fosfor ve 
magnezyum değerlerinin önemli derecede etkilenmediği gözlemlendi.  

Sonuç olarak, CCl4’ün karaciğer hasarı oluşturduğu ve kan plazmasında 
AST, ALT, GGT ve LDH düzeylerini etkilediği; β–karoten ve vitamin C’nin bu 
enzimleri fizyolojik düzeylerde tutmaya yönelik önleyici işlev yapabildiği 
gözlemlendi; karaciğer dokusunun CCl4’den etkilenme düzeyinin histopatolojik 
olarak da araştırılması gerektiği düşünüldü. 
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SIÇANDA İSKEMİ/REPERFÜZYONA BAĞLI MESANE KASILMA 
DEĞİŞİKLİKLERİ VE OKSİDAN HASAR ÜZERİNE 

MELATONİNİN ETKİSİ 

G. Şener1, A. Ö. Şehirli1, K. Paskaloğlu1,  
G. Ayanoğlu-Dülger1, İ. Alican2 

Marmara Üniversitesi 1Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ve 
2Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, 81236, İstanbul. 

İskemik dokunun reoksijenasyonu sırasında reaktif oksijen metabolitleri 
oluşumuna bağlı çeşitli hücresel fonksiyon bozuklukları oluşmaktadır. Pineal 
hormon melatonin güçlü oksidan süpürücü etkisiyle reaktif oksijen 
metabolitlerine bağlı çeşitli hastalıklarda koruyucu role sahiptir. 

Bu çalışmada, sıçanda mesanede iskemi-reperfüzyon (İ/R) sonrası ortaya 
çıkan oksidan hasar parametreleri ve kasılma değişiklikleri üzerine 
melatoninin etkisinin araştırılması amaçlandı. 

Sprague-Dawley sıçanlarda abdominal aortanın klamplenmesi ve açılması 
ile 30 dak. iskemi ve 60 dak. reperfüzyon uygulandı. Melatonin (Mel; 10 
mg/kg; ip) veya taşıyıcısı (%1 alkol; ip) İ/R’dan 15 dak. ve reperfüzyondan 
hemen önce uygulandı. Dekapitasyon sonrası çıkarılan mesanelerden 
hazırlanan striplerin in vitro organ banyosunda karbakole (CCh; 10-8-10-5 M) 
bağlı kasılma yanıtları izometrik transduser aracılığıyla poligrafa kaydedildi. 
Ayrıca dokularda lipid peroksidasyon (LP), glutatyon (GSH) ölçümleri 
yapıldı. Verilerin istatistiksel analizi ANOVA ve Tukey Kramer testi ile 
yapıldı.  

I/R grubuna ait striplerin kontrole göre azalmış kasılma cevapları 
(p<0.01-0.001), Mel ön tedavisi alan grupta kontrol değerlerine geri 
dönerken (p<0.05-0.001), tek başına Mel tedavisi alan gruba ait kasılma 
cevapları kontrolden farklı bulunmadı. I/R grubunda kontrole göre artmış 
mesane LP değeri (27.68±1.68 nmol/g; p<0.01), Mel grubunda kısmen geri 
döndü (19.01±1.84 nmol/g; p<0.01). Benzer şekilde I/R grubunda kontrole 
göre azalmış GSH değeri (0.27±0.03 µmol/g; p<0.05), Mel ön tedavisi ile 
tamamen geri döndü (0.41± 0.03 µmol/g; p<0.05). 

Sonuç olarak, melatonin ön tedavisi sıçanda İ/R sonrası mesanede gelişen 
oksidan hasarı önlemekte ve oksidan hasar sonucu  dokunun azalmış kasılma 
cevaplarını da olasılıkla bu etkisine bağlı olarak geri çevirmektedir.  
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TİTANYUM İMPLANTE EDİLMİŞ AĞIZ MUKOZA YARA 
İYİLEŞMESİ ÜZERİNE L-NAME UYGULAMASININ ETKİSİ 

Ş. Coşkun1, F. Karataş2, F. Acartürk3, G. Öztürk4 ,   
H. Olmuş5,  M. Selvi6, D. Erbaş2 

Gazi Ün., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, 5 İstatistik Bölümü, 2 Tıp 
Fak., Fizyoloji ABD, 3 Eczacılık Fak., Farmasötik Teknoloji ABD, 6Eğitim 

Fak., Biyoloji Eğitimi ABD, Ankara,  4Maltepe Ün., Tıp Fak., Fizyoloji 
Bölümü, İstanbul Amaç: Polietilen glikol 4000 (PEG 4000) içinde ve i.p. olarak uygulanan 

L-NAME’in titanyum implante edilmiş tavşanların ağız mukoza nitrik oksit, 
serbest radikaller ve antioksidan düzeylerine etkisini  araştırmayı planladık.  

Gereç ve Yöntem:Deneyde 5 aylık dişi Yeni Zelanda tipi  tavşanlar 
kullanıldı. Submukozal  insizyondan (3 mm kalınlığında 10 mm 
uzunluğunda) sonra tavşanlar her bir grupta 6’şar olmak üzere (n=6) 5 gruba 
ayrıldı. İlk grup tedavi edilmeyen insizyonel yaralar; ikinci grup titanyum 
implante edilenler; üçüncü gurup titanyum ile birlikte PEG implante 
edilenler; dördüncü grup PEG’le birlikte L-NAME uygulananlar ve beşinci 
grup i.p. olarak  L-NAME uygulanan grup idi. Tüm gruplarda insizyonel 
yaralar 3 sütürle kapatıldı. Yedi gün sonra, tavşanlar xylazine (5 mg/kg) + 
ketamine anestezisi (35 mg/kg)  altında kalpten kan alınarak feda edildi. 
Plazma ve yara dokusu nitrik oksit düzeyleri Griess reaksiyonu  ile  NO 
metaboliti (NO2) olarak ölçüldü. Plazma malondialdehit (MDA) ve toplam 
sülfidril grup (RSH) düzeyleri spektrofotometrik olarak tayin edildi. Yapılan 
çalışma ile ilgili etik kurul onayı alınmıştır. 

Bulgular:Plazma MDA ve NO2 düzeyleri oral submukozal insizyondan 
sonra i.p. L-NAME uygulanan grupta azaldı. Toplam RSH düzeyleri tüm 
gruplarda (p>0.05) değişmedi. Plazma NOx düzeyi 79.25-105 (µM) arasında 
değişmektedir. Plasma MDA düzeyi 2.35-3.69 (nmol/ml) arasında 
değişmektedir. Plasma RSH düzeyi 318-337 (nmol/ml) arasında 
değişmektedir. Ağız yara dokusu NOx düzeyi 21.4-27.75 (µM/g) arasında 
değişmektedir. İstatistik analiz SPSS programı kullanılarak 
hesaplandı.Farklılıklar Mann Whitney-U testi ile değerlendirildi. 

Sonuç: L-NAME doku ve plazma NO düzeylerine yalnızca i.p. olarak 
etki yapmaktadır. 
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SıÇANLARDA NİKOTİN VE UYKUSUZLUĞUN YARA İYILEŞMESI 
ÜZERİNE ETKİSİNİN TC-99M IGG SINTIGRAFISI İLE 

DEĞERLENDIRILMESI 

B. Seven¹, Ö. Aktaş², N. Karabulut³, K. Gümüştekin², 
E. Varoğlu¹, M. Yıldırım¹, Ş. Dane² 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ¹Nükleer Tıp A.D., ²Fizyoloji A.D., 
³Hemşirelik Meslek Yüksekokulu, Erzurum 

Nikotinin, uykusuzluk ve uyku bozukluklarının yara iyileşmesi üzerine 
olumsuz etkilerinin olduğu daha önce rapor edilmiştir. Tc-99m IgG 
sintigrafisi, fokal inflamasyon alanlarının tespitinde kullanılan  bir 
yöntemdir¹. Çalışmamızda bu iki faktörün yara iyileşmesi sürecine etkilerini 
Tc-99m IgG sintigrafisi ile karşılaştırmayı amaçladık. 
Çalışmada 28 Sprague-Dawley cinsi erkek sıçan kullanıldı ( Çalışma Atatürk 
Üniversitesi Etik Komitesi onayı alınarak yapılmıştır ). Sıçanlar grup A 
(n=10), B(n=8) ve C(n=10) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Sıçanların tümüne 
deneysel olarak Arons ve arkadaşlarının yanık modeli kullanılarak yara 
alanları oluşturuldu. Grup C’ ye yara oluşturulması öncesinde 10 gün 
boyunca intraperitoneal yoldan 0.5mg/kg/gün dozunda nikotin enjeksiyonu 
yapıldı. Grup B ve C’ deki sıçanlar yara oluşturulmasını takiben içerisinde su 
bulunan akvaryum zeminine sabitlenmiş 6 cm çapında ve 6 cm 
yüksekliğinde platformlar üzerinde 72 saat tutularak uykusuz bırakıldı. Grup 
A, kontrol grubu olduğundan herhangi bir dış etkene tabi tutulmadı. 185 
MBq ( 5 mCi ) Tc-99m IgG (Teknesyum-99m immunoglobulin G), 
uykusuzluk sürecini takiben Grup B ve C’ ye ve kontrol grubuna kuyruk 
veninden i.v. olarak enjekte edildi. Anestezi uygulanmış sıçanlar gama 
kamera altına yatırılarak enjeksiyondan 4 saat sonra tüm vücut ve spot 
görüntüleri alındı. Görüntülerde ilgili alanlar (ROI) çizilerek yara 
bölgelerinin ve normal bölgelerin (zemin aktivite) tutulum oranları 
hesaplandı. Her spot görüntü için yara bölgesi/normal bölge oranı bulundu. 

Yara bölgesi/normal bölge tutulum oranları grup A, B ve C için sırası ile 
4.43 ±2.71, 6.64 ±2.96 ve 9.22 ±2.80 olarak hesaplandı. Bulunan bu değerler 
Kruskal-Wallis varyans analizi ile değerlendirildi. Yara bölgesi/Normal 
bölge tutulum oranının grup B ve C’de, grup A’dan  istatistiksel olarak 
anlamlı derecede büyük olduğu tespit edildi (p=0.0019). 

Bulgular  nikotin ve uykusuzluğun yara iyileşmesi üzerine önemli 
derecede olumsuz etkilerinin olduğunu göstermektedir. Yara iyileşmesine 
etki eden değişik faktörlerin tespitinde Tc-99m IgG sintigrafisi potansiyel bir 
role sahip olabilir. 
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TİP 2 DİABETES MELLİTUS’LU HASTALARDA SİGARA 
KULLANIMININ SERUM SİALİK ASIT DÜZEYİNE ETKİSİ 

N. Kurtul1, S. Pençe2, E. Akarsu3, M. Boşnak2, A. Arıcan1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümü, Kahramanmaraş; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Fizyoloji 

Anabilim Dalı, 3Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gaziantep 
Yüksek serum sialik asit (SA) konsantrasyonu ile kardiovasküler hastalık 

nedeniyle ölümler arasında bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
serum sialik asit konsantrasyonunun kan basıncı, total kolesterol 
konsantrasyonu ve beden kitle indeksinden bağımsız olarak kalp damar 
hastalıklarına risk teşkil ettiği gösterilmiştir. Serum total sialik asitin niçin 
bir kardiyovaskuler risk faktörü olduğu kesin bilinmemekle birlikte sialik 
asitin serum lipidleri, tip 2 diabet, kardiyovaskuler hastalıklarla ilişkisi onun 
insulin direnci ve hiperinsulinemi ile ilişkisi olduğu ihtimalini artırmaktadır. 
Tip 2 Diabetes Mellitusta (DM) kardiovasküler bozukluklar yaygın bir 
komplikasyondur. Sigaranın da kardiovasküler hastalıklara yol açtığı 
bildirilmektedir. Bu çalışmada sigara içen ve içmeyen diabetiklerde serum 
SA konsantrasyonundaki değişim araştırıldı. 

Çalışmaya Tip 2 diabetli 75 (sigara içen: 33, sigara içmeyen:42 ) hasta ile 
65 (sigara içen: 35, sigara içmeyen: 30) sağlıklı kişi alındı. Hastaların yaşları 
45-64 yıl arasındaydı. Olguların tümü erkekti. Hastaların tamamı oral 
antidiyabetik (sülfonilure) kullanıyorlardı. Diabet süresi 2-7 yıl idi. Olguların 
tümünde kan basıncı normaldi. Diabetik hastalarda retinopatisi olanlar 
çalışmaya alınmadı. Olguların beden kitle indeksi 23-30 kg/m2 idi. 
Olgulardan toplanan kan örneklerinde, Ehrlich metoduyla serum SA 
konsantrasyonu, LKB Biochrom Novaspec spektrofotometre cihazında 
ölçüldü. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda (708.39±175.00 µg/mL), sigara 
içmeyen kontrol grubuna (511.029 ± 46.99 µg/mL) göre serum sialik asit 
düzeyleri anlamlı düzeyde yüksekti (Student’s t testi, p<0.001). Sigara içen 
sağlıklı kontrol grubunda, içmeyenlere göre serum SA düzeyleri daha yüksek 
olmakla birlikte bu anlamlılık diabetli hastalara göre daha azdı. 

Çalışmamızda diabetik ve diabetik olmayan, sigara içen kişilerde serum 
SA konsantrasyonu, sigara içmeyen sağlıklı kontrol grubuna göre daha 
yüksek bulundu. Ancak sigara içen diabetik gruptaki artışın daha fazla 
olduğu görüldü. Böylece sigaranın diabetiklerde kardiovasküler hastalıkların 
gelişimine katkıda bulunabileceği kanısına varıldı. 
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DİABETİK RETİNOPATİDE SERUM NİTRİK OKSİT 
DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

N. Kurtul1, S. Pençe2, H. Aksoy3,  
M. Boşnak2, E. Bakan3,  O. Baykal4 

1KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Kahramanmaraş;  
2GÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep; Atatürk Üniversitesi, 

Tıp Fakültesi, 3Biyokimya ve 4Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum 
Diabetik retinopati (DR) kontrol edilemeyen diabetes mellitusun 

komplikasyonlarından biridir. Yoğun araştırmalara rağmen DR’nin başlangıç 
ve ilerlemesinin fizyopatolojik mekanizması hala çok az bilinmektedir. DR 
ve diğer diabetik vaskuler bozuklukların patogenezinde endotelyal fonksiyon 
bozukluğu bulunmaktadır. Nitrik oksit (NO) endotel hücrelerinden salgılanan 
önemli bir vazodilatördür. İnsanlarda vaskuler tonusun düzenlenmesinde rol 
oynar.  

Bu çalışmada Tip II diabetiklerin serum NO düzeyleri spektrofotometrik 
yöntemle ölçüldü. Retinopati derecesi ile NO düzeyi arasındaki ilişkiyi 
araştırmak üzere hastalar (n=32) retinopati derecelerine göre sınıflandırıldı. 
Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 10.0 paket programı 
kullanıldı. Varyans analizi yapılarak kontrol ve diabetik retinopati grupları 
arasındaki serum NO değerlerindeki farkın önemliliği belirlendi.    

Kontrol ve diabetik retinopatili vakaların serum NO değerleri Tablo 1’de 
gösterildi. NO değerleri diabetik retinopati gruplarında kontrollerden daha 
düşük bulundu. Diabetik retinopatili grupların herbirinde NO değerleri ile 
kontrollerin NO değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi 
(p<0.001). Serum NO düzeylerindeki bu değişmenin DR’nin patolojisinde 
yer alabileceği sonucuna varılabilir. 

 
Tablo 1. Kontrol ve Diabetiklerin Serum NO Değerleri (µM), Aritmetik 
Ortalama±Standart Sapma, X±SS 

 

BDR’li Tip II 
DM (n=7) 

PrePDR’li Tip II 
DM (n=6) 

 

PDR’li Tip II 
DM (n=10) Kontrol (n=7) 

19.02±3.25* 18.73±2.34* 17.60±4.16* 30.85±7.86 
NO; Nitrik oksit  * kontrolle karşılaştırma p<0.001 
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DENEYSEL DİYABETTE BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLER VE 
PANKREAS HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNDE SELENYUM VE E 

VİTAMİNİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

M. Y. Dörtbudak1, A. Z. Karakılçık2 

Harran Üniversitesi Sağlık Bil. Enstitüsü Fizyoloji1,Tıp Fakültesi Fizyoloji2, 
Anabilim Dalı, Şanlıurfa 

Diyabet oluşturan maddeler, serbest radikaller (SR) meydana getiren 
reaksiyonlara da neden olabilirler. Zararlı SR’ler ise pankreas hücrelerindeki 
lipit ve lipoproteinlerin oksidatif hasarını artırabilir. Streptozotosin (STZ) 
önemli diyabet ajanlarından biridir. Vitamin E ve selenyum (Se) ise önemli 
doğal antioksidanlardır. Günümüzde yaygın hastalıklardan biri olan 
diyabette, pankreas ve diğer dokularda başlangıç aşamasında muhtemelen 
oksidatif mekanizma ile hasar oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, deneysel 
diyabette Se ve E vitamini verilmesinin pankreas dokusu ve bazı kan 
parametreleri üzerinde etkisi olup olmadığının  araştırılmasıdır. 

Çalışmada 40 adet Wistar albino rat kullanıldı ve bunlar 5 gruba ayrıldı. 
Kontrol grubuna sadece yem ve su verildi. Deneme grupları ve diyabet 
kontrol grubu (dört grup) ratlarda 65 mg/kg 0,1 M sitrat tamponda 
hazırlanmış Streptozotosin (STZ), intraperitoneal (İP) olarak sadece bir kez 
uygulanarak diyabet oluşturuldu. Daha sonra gün aşırı olarak gruplara Se 
(sodyum selenat, 0.3 mg/kg), E vitamini (α-tokoferol asetat, 100 mg/kg) ve 
Se+E vitamini kombinasyonu (sodyum selenat 0.3 mg/kg+α-tokoferol asetat, 
100 mg/kg) İP olarak uygulandı. 15 gün süren çalışma sonunda eter 
sedasyonu altında ratların kalbinden (cardiac puncture) alınan kan 
örneklerinde alyuvar sayısı (RBC), hemoglobin miktarı (HGB), hematokrit 
değer (HCT%), ortalama alyuvar hacmi (MCV), ortalama alyuvar 
hemoglobini (MCH), ortalama alyuvar hemoglobin yoğunluğu (MCHC), 
akyuvar sayısı (WBC), nötrofıl, lenfosit, monosit, eozinofil, bazofıl sayıları 
ve bunların formül lökositleri (% oranları) ve trombosit sayıları otomatik 
cell-counter’de belirlendi. Pankreas dokusu ışık mikroskobisi düzeyinde 
incelendi. 

Sonuç olarak, Se ve E vitamininin deneysel diyabette lökosit seride 
nötrofıl, eozinofil, bazofıl, lenfosit değerleri ile akyuvar ve trombosit sayıları 
üzerinde etkili olduğu saptandı (p<0.01). Ancak diğer kan parametreleri 
üzerindeki etkilerinin istatistiksel anlamda önemli olmadığı, kontrol grubuna 
göre deneme gruplarında ışık mikroskobisi düzeyinde pankreas kesitlerinde 
de önemli bir değişiklik oluşmadığı gözlemlendi.  
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STREPTOZOTOSIN ILE DIABET OLUŞTURULMUŞ SıÇANLARDA 
HIPERGLISEMININ ELEKTRODERMAL AKTIVITEYE ETKISI 

N. Bulut, Ç. Özesmi, C. Süer, N. Dolu, A. Gölgeli 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 38039 Kayseri 

Elektrodermal aktivite (EDA), özellikle merkezi sinir sisteminin sempatik 
merkezlerinin aktivitesini yansıtır. Pek çok çevresel ve merkezi sinir sistemi 
kaynaklı faktörün, EDA’yı etkilediği gösterilmiş ise de kan glikoz düzeyinin 
EDA üzerine olan etkileri araştırılmamıştır. Bu çalışmada, hipergliseminin 
EDA üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada, 5-6 aylık Spraque Dawley cinsi 20 adet erkek sıçan 
kullanılmıştır. Sıçanlar deney (D, n=10) ve plasebo (P, n=10) olmak üzere 2 
gruba ayrılmıştır. D grubu sıçanlara streptozotosin (60mg/kg), P grubuna ise 
eşit hacimde serum fizyolojik i.p. olarak verilmiştir. Her iki grupta da ağırlık, 
idrar şekeri, kan şekeri ve EDA ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler 
enjeksiyondan önce (0. gün), enjeksiyondan sonra 1. ve 10. günlerde 
gerçekleştirilmiştir. EDA kayıtlarında, sıçanın ayaklarının plantar yüzlerine 
0,8 cm çaplı iki Ag/AgCl elektrot yerleştirilerek deri ve elektrot arasına agar-
agar jeli konulmuş, oluşan deri iletkenlik düzeyleri tonik ve fazik olmak 
üzere iki ayrı formda ölçülmüştür. İki dakikalık uyaransız süre içerisinde 
alınan kayıtlar tonik fazı, dalga üretici vasıtasıyla 500 Hz frekanslı 1sn 
süreli, 90 dB şiddetinde 15 ses uyaran verilmesi sonucu alınan kayıtlar ise 
fazik fazı oluşturmuştur.  

P ve D grubunun ağırlık, idrar şekeri, kan şekeri değerleri birbirleri ile 
karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). D 
grubunda EDA parametrelerinin günlere göre kendi içinde yapılan 
istatistiksel değerlendirmesinde ½ SCR (Deri İletkenlik Yarılanma Zamanı) 
0.gün-10.gün ve 1.gün-10.gün arasında anlamlı bulunmuştur (p<0,05).  

Elde edilen bulgular EDA’nın bazı parametrelerinin kan glukoz 
düzeyinden etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu sonuç da bize 
hipergliseminin on gün gibi kısa bir süre içerisinde sinir sisteminde bozukluk 
meydana getirebileceğini düşündürmektedir. 

    TÜBİTAK tarafından desteklenerek gerçekleştirilmiştir (SBAG-AYD-
364 “101S181”). 
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SIÇAN TRAKEASI DÜZ KASI KOLİNERJİK VE ADRENERJİK 
YANITLARI ÜZERİNE ESTRUS SİKLUSU FAZLARININ 

ETKİLERİ 

M. K. Çaycı, Y. Aydın, K. Uzuner 
 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

Steroid hormonlar fizyolojik cevapların düzenlenmesinde ve strese karşı 
yaşamın devam ettirilmesinde önemli rollere sahiptir. Seks steroidlerinin, 
menstrüel döngünün fazlarına bağlı olarak değişen konsantrasyonlarının 
vücuttaki pek çok fizyolojik ve patolojik olayı etkileyerek değişime uğrattığı 
gittikçe artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. Steroid hormonların, değişik 
organlarda kolinerjik-adrenerjik reseptör sayılarını ve duyarlılığını modüle 
etiğini bildiren literatürler ışığında estrus siklusunun fazlarına bağlı olarak 
değişen seks steroidleri profilinin, sıçan trakea düz kası kolinerjik ve adrenerjik 
cevaplarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. 

Deneylerde Spraque-Dawley türüne ait 4-5 aylık, 200-250 gr ağırlığında 
sıçanlar kullanıldı. Çalışma 6 grupta gerçekleştirilmiştir. Estrus siklusu; 
proestrus, estrus, metestrus, diestrus fazları, ovarektomize ile erkek gruplar ve 
her grupta yaklaşık 8 hayvan olmak üzere (asetilkolin ve izoprenalin deneyleri 
ayrı hayvanlarda yapılmıştır) toplam 96 hayvanda çalışılmıştır. Estrus siklusu 
fazları vajinal smear örnekleri alınmak suretiyle saptandıktan sonra, sıçanlar 
servikal dislokasyonla öldürülerek trakeaları izole edilmiştir. Ovarektomi 
yapılan grupta ise ovarektomi uygulamasını takiben 4 haftalık bir bekleme 
periyodundan sonra hayvanların trakeaları izole edilmiştir. İzole trakealar 
Krebs-Henseleit çözeltisinde izole organ banyosuna yerleştirilerek, 10-8-10-3 M 
dozlarında kümülatif asetilkolin kasılma cevapları, 10-5 M Ach ile kastırılmış 
prekontrakte preparatlarda ise 10-8-10-3 M dozlarında kümülatif izoprenalin 
gevşeme cevapları elde edilmiştir. Sonuçlar tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
ile değerlendirildi.Grup ortalamaları farklı bulunan sonuçlara Tukey çok yönlü 
karşılaştırma testi uygulandı. 

Asetilkolin kasılma cevaplarında en yüksek kasılma estrus fazında (10-3 
M’da 502.46±124.6), en düşük kasılma ovarektomize (10-3 M’da 355.37±113.4) 
ve metestrus (10-3 M’da 331.81±25.42) gruplarında olacak şekilde gruplar 
arasında anlamlı farklılıklar bulunurken, izoprenalin cevaplarında ise en fazla 
gevşeme estrus fazı (10-3 M’da –112.09±14.94), en düşük gevşeme proestrus 
fazında (10-3 M’da –46.25±9.99) görülmüştür. Sonuç olarak, sıçan estrus siklusu 
sırasında değişen hormon profili trakea düz kası ACh kasılmaları ve izoprenalin 
gevşeme yanıtlarını değiştirmektedir. 
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HİPERTİROİDİZM OLUŞTURULAN SIÇANLARDA 
İNTRAPERİTONEAL MELATONİN UYGULAMASININ TİROİD 

HORMONLARI VE TESTOSTERON SALINMASINA ETKİSİ 
 

R. Moğulkoç, A. K. Baltacı 
 

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya 
 

Melatonin üreme sistemi ve tiroid fonksiyonları üzerinde genel olarak 
inhibitör bir etkiye sahiptir. Buna karşın hipertiroidizmde, tiroid 
hormonlarına paralel olarak testosteron salınımında da artış meydana 
gelmektedir. Hipotiroid ve tirotoksik hastalıklarda epifiz fonksiyonda 
değişiklikler gözlenmesi, epifiz-tiroid ilişkisinin önemli olabileceğini ve bu 
alanda araştırmalar yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, hipertiroidizm oluşturulan sıçanlarda melatonin uygulamasının serum 
T3, T4 ve testosteron düzeylerini nasıl etkilediğini araştırmaktır. 

Çalışma, kontrol grubu “G1” (n=6), yalancı uygulama “2 hafta boyunca 
intraperitoneal 0.5 ml/gün serum fizyolojik uygulanan” (sham) grubu “G2” 
(n=6), hipertiroidizm oluşturulan “2 hafta boyunca intrapertinoeal 0.3 
mg/kg/gün tiroksin uygulanan” grup “G3” (n=6), hipertiroidizm oluşturulan 
ve melatonin uygulaması yapılan “2 hafta boyunca intrapertinoeal 0.3 
mg/kg/gün tiroksin ve 3 mg/kg/gün melatonin uygulanan” grup “G4” (n=6) 
olmak üzere toplam 24 adet Spraque-Dawley cinsi erişkin erkek sıçan 
üzerinde, Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama 
Merkezinde (SÜDAM) gerçekleştirildi. Deney protokolleri aynı merkezin 
Etik Kurulu tarafından onaylandı. 

On beş gün süren çalışmanın bitiminde deney hayvanlarından 
dekapitasyonla alınan kan örneklerinde serum T3, T4 ve total testosteron 
düzeyleri (RIA yöntemiyle) tayin edildi. Elde edilen bulguların istatistiksel 
değerlendirilmesinde varyans analizi uygulandı. 

Serum T3 ve total testosteron seviyeleri hipertiroidizm oluşturulan G3’de 
en yüksek, hipertiroidizm oluşturulan ve melatonin uygulanan (G4) grupta 
ise en düşüktü (P<0.001). T4 değerleri G3’de, G1, G2 ve G4’den yüksekti 
(P<0.001). 

Çalışmanın sonuçları, hipertiroidizmde melatonin uygulamasının tiroid 
hormonları ve testosteron salınımında önemli bir baskılanmaya yol açtığını 
göstermektedir. 
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DENEYSEL HİPOTİROİDİZMDE TAURİN’İN PLAZMA, 
ERİTROSİT VE DOKU LİPİD PEROKSİDASYONU  

ÜZERİNE ETKİSİ 

S. Taş1, Z. Serdar2, E. Sarandöl2, M. Dirican2 

Uludağ Üniversitesi 1Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  
2Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı;BURSA 

Bu çalışmada, propiltiyourasil ile deneysel hipotiroidi oluşturulan 
Sprague Dawley türü erkek sıçanlarda taurinin plazma, eritrosit, karaciğer, 
böbrek, kalp ve iskelet kası dokusu üzerine lipid peroksidasyonunun etkisi 
araştırıldı. 

Çalışma sırasında sıçanlar dört gruba ayrıldı; kontrol grubu (K, n=10), 
taurin verilen kontrol grubu (K+T, n=10), hipotiroidi grubu (H, n=10) ve 
taurin verilen hipotiroidi grubu (H+T, n=10). Hipotiroidi oluşturmak 
amacıyla grup H ve H+T grubu olarak belirlediğimiz sıçanların içme sularına 
8 hafta süre ile propiltiyourasil (% 0.05) katıldı.  3. haftanın sonunda 
hipotiroidi oluştuğu saptandıktan sonra K+T ve  H+T grubunda bulunan 
sıçanların içme sularına 5 hafta süreyle taurin (%1) eklendi. Tüm gruplarda 
yem ve sıvı tüketimleri günlük olarak ölçüldü. 8 hafta sonunda sıçanların 
kalplerinden ponksiyon ile alınan kanda lipid peroksidasyonunun son ürünü 
olan malondialdehit (MDA) düzeyleri plazma, eritrosit, karaciğer, böbrek, 
kalp ve  iskelet kası dokularında ölçüldü. H grubundaki sıçanlarda K grubuna 
göre plazma (p<0.001) eritrosit (p<0.01), kalp kası (p<0.001) , karaciğer 
(p<0.001), böbrek (p<0.001) MDA düzeylerinde anlamlı artış saptandı. K+T 
grubu K grubu ile karşılaştırıldığında sadece plazma (p<0.001) ve böbrek 
(p<0.01) MDA düzeylerinde azalma gözlenirken, H+T grup sıçanlarda H 
grubuna  göre hem plazma (p<0.001) ve eritrosit (p<0.001) MDA 
değerlerinde hem de doku (karaciğer, p<0.05; böbrek, p<0.05; kalp kası, 
p<0.05; iskelet kası, p<0.001) MDA düzeylerinde anlamlı azalma saptandı. 
İstatistiki analizler Kruskall-wallis non-parametrik Anova testi ile 
değerlendirildi. 

Bu bulgular bize taurinin hipotiroidili olgularda lipid peroksidasyonuna 
karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini ve bu olgularda diyete taurin 
eklenmesinin yararlı olabileceğini düşündürdü. 
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SıÇANDA DENEYSEL HİPOTİROİDİZMDE ıNTRAPERITONEAL 
UYGULANAN E VİTAMİNİNİN ETKİSİ 

S. Taş1, Z. Serdar2, M. Dirican2, E. Sarandöl2 

Uludağ Üniversitesi 1Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,  
2Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, BURSA 

Bu çalışmada, propiltiyourasil ile hipotiroidi oluşturulan Sprague Dawley 
türü erkek sıçanlarda (aylık) E vitaminin antioksidan etkileri araştırıldı. 
Çalışmamızda sıçanlar 4 gruba ayrıldı: Kontrol Grubu (K, n=10), Kontrol+E 
vitamini Grubu (K+E vit, n=10), Hipotroidi Grubu (H, n=10), Hipotiroidi+E 
vitamini Grubu (H+E vit, n=10). Hipotiroidi oluşturmak amacıyla Hve H+E 
grubu oalrak belirlediğimiz sıçanların içme sularına  propiltiyourasil 8 hafta 
süre ile (% 0.05) katıldı. 3. haftanın sonunda hipotiroidi oluştuğu 
saptandıktan sonra K+E ve H+E grubu sıçanlarına haftada bir kez 5 hafta 
süre ile  yapıldı. 8. hafta sonunda sıçanların kalplerinden ponksiyonla alınan 
kanda, plazma ve eritrosit malondialdehit (MDA), vitamin E, serum total ve 
serbest T4-T3 düzeyleri, ayrıca kalp, kas, karaciğer ve böbrek dokularında 
MDA düzeyleri spektrofotometrik yöntemle çalışıldı. 

K ve H grupları karşılaştırıldığında H grubunda eritrosit 75.39± 8.16, 
plazma 19.69± 2.53, kalp 301±22.9 ve iskelet kası 192.6±39.4, karaciğer 
325.7±35.93, böbrek dokularında 358±38.4 MDA düzeylerinde anlamlı artış  
olduğu saptandı. K + E vitamini verilen grup, K grubuyla karşılaştırıldığında   
eritrosit 48.2±4.14, plazma 12.62± 1.20, iskelet kası 113.5±45.4, böbrek 
217.6± 40.4 ve karaciğer dokularında 225± 22.2  MDA düzeylerinde anlamlı 
azalma olduğu bulundu. H + E vitamini verilen grup, H grubu ile 
karşılaştırıldığında eritrosit 52.83±3.79, kalp 193.2± 40.8, iskelet kası, 
147.5±38.9, karaciğer 285.4±45.2 ve böbrek dokularında 298± 59.3 MDA 
düzeyinde anlamlı azalma olduğu saptandı. İstatistiki analizler Kruskall-
wallis non-parametrik Anova testi ile değerlendirildi. Tüm parametreler için 
p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi  

Sonuç olarak, hipotiroidide kan ve doku lipid peroksidasyonunda artış 
gözlendi ve E vitamininin buna karşı koruyucu etkisinin olduğu saptandı. 
Hipotiroidizmde özellikle ateroskleroz gelişme riskinin yüksek olması 
nedeniyle  E vitamini desteğinin bu olgularda yararlı olabileceği düşünüldü. 
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MELATONIN İMPLANTASYONUNUN YETIŞKIN ERKEK 
MERıONES UNGUıCULATUS’ LARDA  ÜREME AKTIVITESI 

ÜZERINE ETKISI 
 

A. Karakaş, B. Gündüz 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Bolu 14280 

Meriones unguiculatus’un üreme aktivitesinin düzenlenmesinde gün 
uzunluğu etkilidir ve bu etki pineal bezden ritmik olarak sentezlenen ve 
salınan melatonin hormonu aracılığı ile gerçekleşir.  İntakt genç 
Meriones’lerde, deri altı implantasyonu şeklinde, sürekli melatonin salınımı, 
testis ve yardımcı seks organlarının gelişimini inhibe eder. Ancak, intakt 
yetişkin Meriones’lerde melatonin implantasyonunun etkisi, doza, gün 
uzunluğuna ve uygulama süresine bağlı olarak değişim gösterir. Etik 
kuruldan izin alınarak yapılmış bu çalışmada pineal bezi çıkartılmış ve 
erimiş balmumu içinde çözülmüş (110 C0) kristal melatonin ile 
implantasyonu yapılmış yetişkin erkek Meriones’lerin uzun fotoperiyotta (14 
saat aydınlık) üreme aktivitesi ve vücut ağırlık değişimleri incelendi. 
Kontrol, intakt+melatonin implantasyonu ve pinealektomi+melatonin 
implantasyonu olmak üzere 3 grup oluşturuldu. Sekiz hafta süresince 
Meriones’lerin testis ve vücut ağırlık değişimleri haftada bir kaydedildi. 
İntakt+melatonin implantasyonu ve pinealektomi+melatonin implantasyonu 
gruplarının vücut ağırlığı (~76 g İntakt+melatonin implantasyonu; ~79 g 
pinealektomi+melatonin implantasyonu) ve testis ağırlıkları (1.54 g 
İntakt+melatonin implantasyonu; 1.47 g pinealektomi+melatonin 
implantasyonu) ile kontrol grubu (~80 g vücut ağırlığı; 1.55 g testis ağırlığı; 
p>0.05) arasında anlamlı bir farklılık “t”-testinde tespit edilmedi. Uzun 
fotoperiyoda maruz bırakılan tüm hayvanların, pineal bezleri olsun ya da 
olmasın ve melatonin hormonu implante edilsin ya da edilmesin, testislerinin 
büyük olduğu belirlendi. Bu sonuçlar, yetişkin erkek Meriones’lerde, ritmik 
salınan melatoninin, implantasyon ile sürekli salınım gösteren melatonin 
cevaplarına göre daha önemli olduğu ve hayvanın melatonin 
implantasyonlarına cevap vermediğini göstermektedir. 
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KOYUNLARDA STEROİDOJENİK VE NON-STEROİDOJENİK 
LUTEAL HÜCRELERİN BÜYÜKLÜK DAĞILIMLARINDA 

GEBELİK SÜRESİNCE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER 

Ş. Arıkan, A. Yiğit 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi,  
Fizyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 

Bu çalışma, steroidojenik ve non-steroidojenik luteal hücrelerin 
büyüklüklerinde gebelik süresince meydana gelen değişimleri tespit etmek 
için yapıldı. Araştırmada materyal olarak, ikiz gebelikleri olmayıp da 
gebeliklerinin değişik dönemlerinde bulunan koyunlardan elde edilen 14 
korpus luteum kullanıldı. Gebeliklerinin erken (≤ 8 hafta), orta (9-14 hafta) 
ve ileri (15-18 hafta) dönemlerinde bulunan koyunlardan elde edilen korpus 
luteumlar hücrelerine ayrıştırıldı. Elde edilen hücreler 3β-hydroxysteroid 
dehydrogenase (3β-HSD) aktivitesine bağlı olarak boyandı. Hem 
steroidojenik ve hem de non-steroidojenik hücrelerin, 7 ile 37 µm arasında 
geniş bir yelpazede değişen çaplara sahip olduğu görüldü. Non-steroidojenik 
luteal hücre çapları ortalamalarında, gebeliğin ilerlemesine paralel bir artış 
belirlendi (P<0.01). 3β-HSD negatif hücrelerin çap ortalamaları erken 
gebelikteki korpus luteumlarda 17.8 ± 0.4 µm iken, ileri gebelikteki korpus 
luteumlarda 22.4 ± 0.3 µm’ye kadar arttı. Bununla birlikte, 3β-HSD pozitif 
hücrelerin çap ortalamalarında önemli bir artış bulunamadı. Gebeliğin erken 
döneminde elde edilen korpus luteumlarda, gebeliğin orta ve geç 
dönemlerinde elde edilen korpus luteumlara oranla daha fazla steroidojenik 
hücre belirlendi (P<0.01). Gebeliğin erken dönemi ile karşılaştırıldığında 
gebeliğin 18. haftasına kadar, 3β-HSD negatif hücrelerin yüzdesinde 2.07 kat 
bir artış meydana geldi. Bunun tersine, aynı periyot süresince, 3β-HSD 
pozitif hücrelerin yüzdesinde, başlangıç değerine oranla %50 oranında bir 
azalma görüldü (P<0.05). Verilerin istatistiksel analizi SPSS paket 
programında, ANOVA ve Duncan’s multible range testi kullanılarak 
yapılmıştır. Bu sonuçlar, gebelik korpus luteumunun gebelik süresi boyunca 
morfolojik olarak değişikliklere uğradığını gösterir. Ayrıca büyük luteal 
hücreler başta olmak üzere, luteal hücrelerin steroidojenik aktivitesinde, 
gebeliğin ilerlemesine paralel bir azalma meydana gelebilir. 
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GEBELİKTE RHUEPO KULLANIMININ 
FETUS GELİŞİMİNE ETKİSİ 

N. Yazıhan1, G. Güler2, F. Kenar1, K. Uzuner1, N. Erkasap1 

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Eskişehir, 
 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Ankara 

Eritropoietin (EPO), doku oksijenlenmesinde önemli rol oynayan ve 
eritropoezi kontrol eden başlıca hormondur. rHuEPO (rekombinant 
eritropoietin) kronik böbrek yetmezliği sürecindeki hastalarda anemi 
tedavisinde kullanılır. rHuEPO placentadan geçmemektedir, fakat plasentada 
özellikle trofoblastlarda Epo reseptörleri bulunmaktadır. Ayrıca gebelikte 
hipertansiyon gibi kronik fetal stres yaratan durumlarda da anne serum Epo 
düzeyleri arttığı bilinmektedir. Bu çalışmada  gebelik boyunca kullanılan 
rHuEPO nun fetus  ve plasentaya  etkisi araştırılmıştır. 

Daha önce gebe kalmamış SD dişi sıçanlar çiftleştirilerek vajinal smear 
yöntemiyle gebelik tayini yapılmış, sperm görülen gün gebeliğin ilk günü 
olarak kabul edilmiştir. Gebelik süresince haftada 3 gün 100 I.U. / kg 
rHuEPO verilerek 21. Günde sezaryanla gebelik sonlandırılmış; fetus ve 
plasentalar değerlendirilmek üzere alınmıştır.  

Hemoglobin ve plasenta ağırlıkları arasında kontrolle fark 
bulunamamıştır; fakat rHuEPO grubundaki fetusların boy (EPO: 37,24±1,06; 
kontrol: 41,61 ±0,79) ve ağırlıkları (EPO: 3,5±0,26; kontrol: 4,9±0,09) 
kontrole göre düşük bulunmuştur. Plasentaların patolojik 
değerlendirmelerinde rHuEPO grubunda artmış vasküler konjesyon , 
plasental labrintlerde artma ,korion villus sayılarında (EPO: 3; kontrol: 9) 
azalma gözlenmiştir.  

Gebe sıçanlarda rHuEpo kullanımı korion villus sayısını azalttığından 
dolayı fetusun plasental beslenmesini azaltarak intra uterin gelişme geriliğine 
neden olmaktadır. 
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GEBE SIÇANLARDA RHUEPO  NUN BÖBREK 
FİZYOPATOLOJİSİNE ETKİSİ 

N. Yazıhan1, D. Ertoy2, F. Kenar1, K. Uzuner1, R. Uyar1 

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. Eskişehir, 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD. Ankara 

Eritropoietin böbreklerden salınan ve başlıca eritropoezden sorumlu bir 
hormondur. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde gelişen aneminin 
tedavisinde rHuEPO (rekombinant eritropoietin) kullanılır. Gebelerde 
kullanımıyla ilgili bilgiler ve etkileri ile ilgili sonuçlar çelişkilidir. Bu 
çalışmada sıçanlarda gebelikleri süresince rHuEPO kullanımının böbrek 
yapısı ve fonksiyonlarına etkisi incelenmiştir.Daha önce gebe kalmamış 
Sprague Dawley dişi sıçanlar, çiftleştirilerek vajinal smear yöntemiyle 
gebelik tayini yapılmış, sperm tıkacı görülen gün gebeliğin ilk günü olarak 
kabul edilmiştir. Gebelik boyunca haftada 3 gün 100 I.U./kg rHuEPO s.c. 
uygulanmıştır. Gebeliğin 20. günü sıçanlar metabolik kafeslere alınarak 24 
saatlik idrarları toplanmış ve 21. gün gebelik sezaryanla sonlandırılarak 
glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçümünde kullanılmak üzere kan örneği ve 
patolojik değerlendirme için % 10 luk formaldehit içerisine böbrekler 
alınmıştır. Her iki grubun hemoglobin değerlerinde farklılık 
bulunmamaktadır. RHuEPO verilen grupta böbrek ağırlıkları (1,73±0,02;  
1,34±0,03) ve GFR (1,42±0,21; 0,78±0,12) artmış olarak bulunmuştur. 
Böbrek gram ağırlık başına düşen GFR de kontrole göre artış görülmüştür 
(student t test). Işık mikroskopisi altında incelenen böbrek preparatlarında, 
rHuEPO verilen grupta belirgin konjesyon izlenmiştir, fakat gelişimsel bir 
değişikliğe rastlanmamıştır. İdrar albumin düzeylerinde de fark 
bulunmamıştır. Combur 10 test S ile yapılan ölçümlerde EPO grubunda nitrit 
(+) iken kontrol grubunda (-) bulunmuştur.Normal sıçanlarda uzun dönem 
EPO kullanımı sonrası GFR artışı olurken gebelerde tam ters bir etki 
görülmesi gebelik hormonlarıyla etkileşim olabileceğini düşündürmektedir. 
rHuEPO sonrası böbrek ağırlığındaki artış muhtemelen böbrek kan 
akımındaki artıştan ve arteriollerdeki vasodilatasyondan kaynaklanmaktadır. 
İdrar protein düzeylerinde de farklılık gözlenmemesi, uzun süreli artmış GFR 
ye rağmen böbrek kan bariyerinin korunduğunu göstermektedir. rHuEPO 
nun gebelikte zaten artmış olan GFR yi daha çok arttırdığı, fakat buna bağlı 
ek bir patoloji yaratmadığı görülmüştür. 
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MAGNEZYUMUN DİVALAN KATYONLARLA KARŞILIKLI 
ETKİLEŞİMİNİN XENOPUS LAEVİS EMBRİYO GELİŞİMİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 
 

A. Boğa, S. Binokay 
 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Balcalı, 01330, ADANA 

 
Çalışmada, çeşitli divalan katyonlara maruz bırakılan Xenopus laevis türü 

kurbağa embriyolarına gittikçe artan konsantrasyonlarda magnezyum 
ilavesinin embriyolarda yapacağı  değişiklikler araştırıldı..Magnezyum 
ilavesi  bazı divalan metallerin teatojenik  ve embriyotoksik etkisini 
azaltırken yoksunluğu bu etkileri artırmaktadır. Xenopus  embryoları memeli 
embryoları ile aynı gelişme süreclerini izleyen klasik bir test hayvanı 
olduğundan ve embriyonik gelişme saate bağlı olarak standardize 
edilldiğinden  araştırmada  kullanılmıştır. 

Deney tarihinden 4 gün önce dişi ve erkek Xenopus laevis türü 
kurbağaların dorsal lenf bezine 35 IU FSH ve ertesi akşam her ikisine sırası 
ile 400 ve 600 IU hCG enjekte edilip bir araya kondu ve doğal döllenmeleri 
sağlandı. Ertesi sabah elde edilen döllenmiş yumurtalar 7.-8. Evreye gelince  
divalan katyonlar ve magnezyum solüsyonlarında, 23° C’de inkübatörde 
tutuldu. Çalışmada kadmiyum (15 µM/L), kobalt (1600µM/L), nikel 
(80µM/L), çinko (40µg/L)’nun sabit konsantrasyonları ile magnezyumun 5, 
50, 500, 5000µM/L konsantrasyonları birlikte kullanıldı. Deneyler 5 kez 
tekrar edildi. Deneylerde toplam 3450 embriyo kullanıldı. Her 24 saatte bir 
embriyolar diseksiyon mikroskobunda incelenip normal, anormal ve ölüm 
sayıları kaydedildi. Dört gün sonra embriyoların fotoğrafları çekildi ve 
%2’lik formaldehid’e kondu. 

Tablo 1: Divalan katyonların farklı konsantrasyonlarda magnezyum 
içeren ortamlara ilavesi sonucunda emriyoların gözlenen  ölüm oranları  
Mg(µM/L)  Cd (15µ M/L)   Co1600µ M/L   Ni80µ M/L     Zn40 µg/L  
                                          Ö L Ü M   O R A N L A R I 
5                          %36                %16                   %36               %9 
50                        %11                %16                   %23               %8 
500                      %6                  %5                     %13               %8 
5000                    %3                  %2                     %11               %2 
Sonuç olarak, nikel, kobalt, kadmiyum ve çinkonun magnezyumla karşılıklı 
etkileşiminin Xenopus embriyolarında % ölüm oranını azalttığı bulundu. 
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XENOPUS  LAEVİS TÜRÜ KURBAĞADA  İNVİTRO 
FERTİLİZASYON  İLE DÖLLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

 

A. Boğa, S. Binokay 
 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Balcalı, 01330, Adana 

 
FETAX (Frog Embryos Teratogenesis Assay:Xenopus) dış ortamda yer 

alan kimyasal kirliliklerin embriyo gelişimi üzerine etkisini çok ucuza, kısa  
sürede saptayan  güvenilir bir test’dir.  FETAX test’ini 1996 yılından beri 
laboratuvarımızda doğal olarak döllenen xenopuslara uygulamaktayız.  
Çalışma, uluslararası FETAX laboratuvarlarının standartlarına erişebilmek  
için in-vitro fertilizasyon yöntemi kullanılarak döllenen Xenopus 
embriyolarında gerçekleştirildi.  

Xenopus laevis türü kurbağanın dişisinin dorsal lenf bezine deney 
tarihinden dört gün önce 35 IU FSH ve bir gün önce 600 IU hCG enjekte 
edilerek 18° C’de tutuldu. Ertesi sabah erkek Xenopus laevis tricain 
anestezisi ile öldürüldü, testisleri çıkarıldı ve soğutulmuş kap içindeki Tris-
Fosfat solusyonuna konuldu. Dişiye sağma yöntemi uygulanarak yumurtalar 
petri kabına alındı. Yumurtalar çıktığı anda testisler FETAX solüsyonu 
içinde ayrı bir kapta kıyıldı. Sperm solüsyonu pastör pipeti ile yumurtalar 
üzerine damlatıldı. 45 saniye sonra yumurtaların  üzerine yeterince FETAX 
solüsyonu ilave edildi. Yumurtaların döllenme oranı değerlendirilerek 
fotoğrafları çekildi. 

Pilot çalışmalarda döllenme oranı %72.25 (861 yumurta) iken deneylerde 
kullandığımız yumurtalarda döllenme oranı %97.1 (2681 yumurta) olarak 
saptandı. 

Uluslararası FETAX laboratuvarlarında %95’den aşağı döllenme 
yüzdesine sahip yumurtalar deneylerde kullanılmamaktadır. Elde ettiğimiz 
%97.1’lik döllenme oranı uluslararası standartlara ulaşıldığını 
göstermektedir. Diğer yandan bu çalışmayla Xenopus laevis türü kurbağada 
sağma yöntemi ile in-vitro fertilizasyon Türkiye’de ilk kez laboratuvarımızda 
gerçekleştirilmiştir. 
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DENEYSEL MİYOGLOBİNÜRİK AKUT BÖBREK 
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1N. Aydoğdu, 1G. Atmaca, 1K. Kaymak, 2Ö. Yalçın, 
3Z. Çukur, 1S. Mert, 4K. Batçıoğlu, 5A. Gültek 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji AD, 2Patoloji AD, 3Deney 
Hayvanları Araştırma Birimi, İnönü Üniversitesi  4Sağlık Bilimler Enstitüsü 

Biyokimya AD, 5Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü  
 Ülkemizde deprem, trafik ve iş kazaları sonucu oluşan kas hasarına bağlı 

sekonder gelişen MABY yüksek oranda görülmekte ve patogenezinde serbest 
oksijen radikalleri önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, hipertonik gliserolün 
intramüsküler verilmesiyle oluşturulan MABY modelinde, antioksidan etkili 
CAPE’nin böbrek hasarına karşı etkisi araştırılmıştır. 

Çalışmamızda 30 adet erkek Wistar Albino türü sıçan eşit sayıda 3 gruba 
ayrılmıştır; grup 1 (Gr 1, kontrol)’e fizyolojik serum (FS), 2. ve 3. gruplara %50’lik 
gliserol solüsyonundan 10 ml/kg’a göre bulunan toplam hacim i.m. verildi. Aynı 
zamanda Gr 1 ve Gr 2’ye FS ve Gr 3’e 10 µmol/kg dozunda CAPE intraperitoneal 
verildi; aynı işlem 24 saat sonra tüm gruplara yinelendi. Uygulamalardan 48 saat 
sonra ksilazin-ketamin anestezisi altında kan ve böbrek dokuları alındı. Böbrekte 
süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) enzim 
aktiviteleri, malondialdehit (MDA) düzeyi ve histopatolojik değişiklikler ile plazma 
üre, kreatinin, sodyum (Na) ve potasyum (K) düzeyleri belirlendi. Çalışma boyunca 
Gr 2’den bir, Gr 3’den üç sıçan öldü (değerlendirilmedi). Gruplar arası fark 
Kruskal-Wallis; iki grup arasındaki fark Mann Whitney U ile değerlendirildi.  

 Grup 1 (n: 10) Grup 2 (n: 9) Grup 3 (n: 7) 
SOD (U/mg prot) 7,34 ± 0,62  3,80 ± 0,88 a*** 5,30 ± 1,09 a**, b* 

CAT (U/mg prot) 0,22 ± 0,03 0,08 ± 0,01 a*** 0,06 ± 0,02 a*** 
GPx (U/mg prot) 0,30 ± 0,05 0,21 ± 0,05 a** 0,18 ± 0,04 a*** 
MDA(nmol/mg prot) 0,90 ± 0,07 1,59 ± 0,24 a*** 1,70 ± 0,27 a*** 
Üre (mg/dl) 34,90 ± 2,23 402,56 ± 29,38 a*** 439,57 ± 41,19 a***, b* 

Kreatinin (mg/dl) 0,54 ± 0,05 5,14 ± 0,82 a*** 5,04 ± 0,84 a*** 
Na (mEq/l) 141,06 ± 2,49 129,77 ± 10,39 a** 131,64 ± 7,55 a* 
K (mEq/l)  4,54 ± 0,85 5,84 ± 0,88 a* 5,25 ± 1,12  

*:p<0,05, **:p< 0,01,***:p< 0,001, a:Grup 1 ile 2 ve 3,  b:Grup 2 ile 3    
Bulgularımıza göre gliserolle MABY’nin geliştiği; Gr 2’de Gr 1’e göre GPx, 

SOD ve CAT aktivitelerinin azaldığı; MDA, üre ve kreatinin, Na ve K düzeyinin 
arttığı görüldü. Gr 3’de SOD aktivitesinim Gr 2’ye göre anlamlı olarak artmasına 
rağmen; bu grupta deney sırasında ölüm oranının yüksek olması, ürenin anlamlı 
artışı (p<0,05), histopatolojik değişiklikler arasında fark olmayışı, CAT ve GPx 
aktiviteleri ile MDA düzeylerinde anlamlı fark olmaması nedeniyle MABY’inde 
kullanılan dozlarda CAPE’nin  koruyucu etkisinin olmadığı düşünülmektedir. 
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SIÇANLARDA BÖBREK İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA  
N-ASETİLSİSTEİN (NAC)’İN ETKİSİ 

N. Aydoğdu, K. Kaymak, C. Günerbüyük 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, EDİRNE 

Tıp alanındaki ilerlemelere rağmen akut böbrek yetmezliği büyük bir problem 
olarak devam etmektedir; başlıca nedenlerinden biri renal iskemi olup ölüm oranı 
%50-70 arasındadır. Bu çalışmada, iskemi/reperfüzyonun böbreklerde 
oluşturduğu hasara karşı NAC’in koruyucu etkisi araştırıldı.  

Çalışmamızda 24 adet Sprague Dawley sıçan eşit sayıda 3 gruba ayrılmıştır. 
Grup 1 (Gr 1; kontrol)’deki hayvanlar hariç 2. ve 3. gruplara, ksilazin-ketamin 
anestezisi altında her iki böbrek damarları klemplenerek, 60 dakika iskemi ve 24 
saat reperfüzyon uygulandı. İskemiden 30 dakika önce Gr 2’ye fizyolojik serum, 
Gr 3’e 300 mg/kg NAC intraperitoneal verildi. Gr 1’den intraperitoneal fizyolojik 
serum enjeksiyonundan 24 saat sonra, Gr 2 ve 3’ten reperfüzyon döneminden 
sonra anestezi altında kan ve böbrek dokuları alındı. Böbrek dokusu süperoksit 
dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktiviteleri ve 
malondialdehit (MDA) ile plazma üre, kreatinin, sodyum (Na) ve potasyum (K) 
düzeyleri belirlendi. İstatistiksel analiz: gruplar arası fark için Kruskal-Wallis; iki 
grup arasındaki farkın anlamlılık derecesi için Mann Whitney U testi kullanıldı.  
 Gr 1  Gr 2 Gr 3 
SOD (U/mg prot) 7,36 ± 0,74 5,21 ± 1,00 a** 5,96 ± 0,67 a**  
CAT (U/mg prot) 0,20 ± 0,04 0,07 ± 0,01 a*** 0,07 ± 0,01 a*** 
GPx (U/mg prot) 0,16 ± 0,01 0,12 ± 0,02 a*** 0,12 ± 0,01 a*** 
MDA(nmol/mg 
prot) 

0,87 ± 0,06 1,55 ± 0,18 a*** 0,94 ± 0,10 b*** 

Üre (mg/dl) 41,63 ± 10,11 208,88 ± 61,36 a*** 142,51 ± 31,67 a*** 

Kreatinin (mg/dl) 0,53 ± 0,20 1,34 ± 0,35 a*** 1,09 ± 0,36 a*** 
Na (mEq/l) 141,20 ± 3,40 144,24 ± 5,75  146,16 ± 3,81 a* 
K (mEq/l) 3,97 ± 0,50 4,35 ± 0,30  3,86 ± 0,66 

*:p<0,05, **:p< 0,01, ***:p< 0,001, a:Gr 1 ile 2 ve 3,  b:Gr 2 ile 3    
Bulgularımıza göre Gr 2’de, Gr 1’e göre SOD, CAT ve GPx  aktivitelerinin 

azaldığı, MDA, üre ve kreatinin düzeylerinin arttığı görüldü. Gr 3’de, Gr 2’ye 
oranla NAC’nin SOD, CAT ve GPx aktivitelerini yükseltici etkisi olmamasına 
karşın, lipid peroksidasyonun göstergesi olan MDA düzeyinde anlamlı bir 
azalmanın görülmesi; sıçanlarda böbrek iskemi/reperfüzyon hasarında NAC’in 
yararlı etkileri olduğunu göstermektedir. 
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SIÇANLARDA İSKEMİK AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE 
C VİTAMİNİ VE MELATONİNİN ETKİLERİ 

 

N. Aydoğdu1, K. Kaymak1, Ö. Yalçın2, S. Şen3, Z. Çukur4 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji AD, 2Patoloji AD,  
3Nefroloji BD, 4Deney Hayvanları Araştırma Birimi, EDİRNE 

Bu çalışma trakya üniversitesi tarafından tübap-400 nolu proje ile desteklenmiştir. 
 Akut böbrek yetmezliğinin başlıca sebeplerinden biri, renal hücre hasarına ve 

ölümüne neden olan iskemidir. Çalışmada iskemi/reperfüzyon (İ/R)’un böbrek 
dokusunda oluşturduğu hasara karşı, antioksidan etkileri bilinen C vit. ve 
melatoninin koruyuculuğu araştırılmıştır. Çalışmada 50 Sprague Dawley sıçan eşit 5 
gruba (Gr) ayrıldı. Gr 1 (kontrol) hariç diğer gruplardaki hayvanlara, ksilazin-
ketamin anestezisi altında böbrek damarları klemplenerek, 60 dk iskemi ve 24 saat 
reperfüzyon uygulandı. Gr 1’e ve iskemiden 30 dakika önce Gr 2’ye serum 
fizyolojik, Gr 3’e 200 mg/kg C vit., Gr 4’e 10 mg/kg melatonin, Gr 5’e C 
vit.+melatonin i.p. verildi. Gr 1 enjeksiyondan 24 saat sonra, diğer gruplar 
reperfüzyondan sonra anestezi altında kan ve böbrekleri alınarak sakrifiye edildi. 
Böbrek dokusu süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz 
(GPx) enzim aktiviteleri, malondialdehit (MDA) düzeyi ve histopatolojik 
değişiklikler ile plazma üre, kreatinin, Na ve K düzeyleri belirlendi. Gruplar arası 
fark-Kruskal-Wallis; iki grup arasındaki fark-Mann Whitney U testi ile saptandı. 
 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 
SOD  
(U/mg prot) 

7,39± 0,92  5,20± 0,93 
c 

6,09± 0,83 
b, d 

6,83± 2,01 
d 

5,72± 1,43 
b 

CAT 
(U/mg prot) 

0,20± 0,03 0,08± 0,02 
c  

0,10± 0,02 
c, d 

0,09± 0,02 
c 

0,07± 0,01 
c, m, y 

GPx 
(U/mg prot) 

0,16± 0,02 0,12± 0,02 
b 

0,16± 0,02 
e 

0,17± 0,02 
e 

0,12± 0,01 
c, m, y 

MDA 
(nmol/mg prot) 

0, 86± 0,06 1,56± 0,18 
c 

0,98± 0,11 
b, f 

1,22± 0,17 
c, f, m 

0,92± 0,13 
f, y 

Üre 
(mg/dl) 

40,10± 9,52 193,10± 70,27 
c 

151,00± 69,87 
c 

224,10± 64,77 
c, k 

169,40± 60,27 
c 

Kreatinin 
(mg/dl) 

0,56± 0,18 1,83± 0,80 
c 

1,14± 0,38 
c, d 

1,76± 0,65 
c, l 

1,13± 0,29 
c, d, x 

Na 
(mEq/l) 

141,47± 
3,05 

150,42± 22,15 150,54± 11,62 
a 

146,83± 6,64 
a 

149,92± 7,93 
b 

K 
(mEq/l) 

4,10± 0,48 4,52± 0,74 4,33± 0,54 3,50± 0,48 
a, e, l 

3,41± 0,42 
b, f, l 

Grup 1 ile 2,3,4,5: a:p<0,05, b:p< 0,01, c:p< 0,001; Grup 2 ile 3,4,5: d:p<0,05, 
e:p< 0,01, f:p< 0,001; Grup 3 ile 4,5: k:p<0,05, l:p< 0,01, m:p< 0,001; Grup 4 ile 5: 
x:p<0,05,  y:p< 0,001 

Bulgularımıza göre sıçanlarda böbrek İ/R hasarı (Gr 2) doku SOD, CAT, GPx 
aktivitelerinde azalmaya; doku MDA, plazma üre ve kreatinin düzeylerinde artmaya 
neden oldu. İ/R hasarında C vit., melatonin ve C vitamini + melatonin 
uygulamalarının düzeltici yönde etkili olduğu görüldü. 
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NİTRİK OKSİDİN RENİN SENTEZİ VE SALINMASINDAKİ ROLÜ 

H. Yorulmaz, C. Demirci 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Vezneciler, 
İSTANBUL 

Nitrik oksid (NO), bazal fizyolojik koşıllar altında ve farmakolojik 
uyarıdan sonra bir çok memeli organ ve dokusunda NO Sentaz (NOS) 
enzimi tarafından üretilen bir moleküldür. NO böbrekte tubüloglomerüler 
geri besleme, sodyum ve su atılımı, renin salınımı gibi önemli olaylarda yer 
alır. Bu çalışmada NO’in renin üzerindeki etkisinin hangi yönde olduğunu 
araştırmayı amaçladık.  

5 gruba ayırdığımız 3 aylık 40-50 g ağırlığında 25 adet (Erkek-Albino 
Balb/c) hayvanların kontrol grubuna fizyoljik tuzlu su (i.p), diğer gruplara 
ise angiotensin değiştirici enzim inhibitörü olan Captopril (100mg/kg/gün), 
ağızdan, NOS inhibitörü olan L-NAME (L-N-nitro-arginine methyl ester; 
100mg/kg/gün) (i.p), Captopril+L-NAME, NO donörü olan SNP (Sodyum 
Nitroprusside; 25 mg/kg/gün) ağızdan 21 gün süreyle uygulandıktan sonra, 
böbrek dokularından alınan parçalar ışık mikroskobu gözlemleri için, Bouin 
fiksatifine, NOS reaksiyonu için paraformaldehide bırakıldı. Alınan parafin 
ve dondurma (frozen) kesitlerine Bowie methodu ve NADPH-d histokimyası 
uygulandıktan sonra incelendiler. 

Captopril verilen hayvanların jukstaglomerüler (JG) hücre sayısında, 
renin granüllerinde ve NOS aktivitesinde artma, SNP verilen hayvanların JG 
hücre sayısı ve renin granüllerinde artış, NOS aktivitesinde ise azalma, L-
NAME verilen hayvanların JG hücre ile renin miktarında ve NOS 
aktivitesinde ise azalma gözlenirken Captopril ve L-NAME nin birlikte 
uygulandığı grupta JG hücre sayısı ile renin miktarı ve NOS aktivitesinin 
kontrole yakın olduğu görüldü. Sonuç olarak NO’ in renin sentezi ve 
salınmasını kontrol edebildiği  izlenimine varıldı 
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BIR ANTINEOPLASTIK AJAN OLAN SIKLOFOSFAMIDIN 
BÖBREK ÜZERINE OLAN ZARARLARıNA HIPERBARIK 

OKSIJEN TEDAVISININ ETKILERI 

A Korkmaz1, Ş Öter1, S. Deveci2, S. Sadır1,  
T. Topal1, H. Bilgiç1 

GATA-1Fizyoloji AD, 2Patoloji AD, Ankara 

Hiperbarik oksijen tedavisi hemorajik sistit tedavisinde başarıyla 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, idame doz siklofosfamid kaynaklı 
hemorajik sistit tedavisinde siklofosfamidin böbrek üzerine etkileri ve 
hiperbarik oksijenin böbrek üzerine olan etkilerini araştırmaktır. 

Toplam 32 erkek kobay 4 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu hariç, tüm 
gruplardaki hayvanlara, aynı zaman aralığında, toplam iki doz, 68,1 mg/kg 
intraperitoneal siklofosfamid enjeksiyonu yapılmıştır. Grup 2 sadece 
siklofosfamid, grup 3 ilk doz siklofosfamidden önce ve ikinci doz 
siklofosfamidden bir gün sonra hiperbarik oksijen tedavisi (2.8 ATA, günde 
iki defa) alırken, son grup (4), ilk doz siklofosfamidden önce, iki doz 
arasında ve idame dozdan sonra hiperbarik oksijen tedavisi almıştır. 
Çalışmanın 9.gününde tüm kobayların yaşamlarına 50 mg/kg pentobarbital-
sodyum enjeksiyonu ile son verilmiştir. Böbrekler çıkarıldıktan sonra 
formalin içinde sabitlenmiş, H&E ile boyanarak, ışık mikroskobu altında 
inflamasyon, ödem ve ülserasyon yönünden değerlendirilmiştir. 
İdame doz siklofosfamid, böbreklerde hemorajik alanlar oluşturmuş, 

inflamasyon ve ülserasyon gözlenmemiştir. Hiperbarik oksijen ile tedavi 
edilen grupta, böbrekteki tüm hemorajik alanlar kaybolmuştur.  

Hemorajik sistit tedavisinde başarı ile kullanılan hiperbarik oksijen, idame 
doz siklofosfamidin neden olduğu böbrek hasarı olan hemorajik alanların 
giderilmesinde de etkili olmuştur. 
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RENAL KİTLESİ AZALTILMIŞ HİPERTANSİF SIÇANLARDA 
AEROBİK EGZERSİZİN BÖBREK FONKSİYONLARINA VE KAN 

BASINCINA ETKİSİ 

O. Derin1, N. Ergen2, S. S. Kurdak2, Ş. Erdoğan2 , 
 N. Dikmen3, A. Doğan2 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi1;   
Fizyoloji2 ve Biyokimya3 Anabilim Dalları, 01330 Balcalı - ADANA 

 
Böbrek hastalığının ilerlemesinde kronik aerobik egzersizin etkisini tayin etmek 

için bu araştırma planlandı. Çalışmada, Tıbbi Bilimler Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nden(TIBDAM) Wistar erkek sıçan (n=22, 265.2±10 g) kullanıldı. Tüm 
işlemler TIBDAM Deney Hayvanı Etik Kurulu Yönergesi’ne göre yapıldı. 
Sıçanların 5 tanesi kontrole ayrılırken, geri kalan sıçanların (n=17) böbrek kitlesi 
ortalama %70.9±0.7 oranında ketamin/ksilazin (100mg/10mg, IP) anestezisi altında 
azaltıldı. Sıçanlar, bir haftalık iyileşme döneminden sonra içme suyu olarak 
%0.5’lik NaCl’e  başlandı. Bu hayvanlar iki gruba ayrıldı: 1) Sedanter (n=6) 2) 
Egzersiz (n=11). Egzersiz grubuna 8 hafta süre ile koşu bandında aerobik egzersiz 
yaptırıldı. Bu sürede haftada bir kuyruktan indirekt ortalama kan basıncı (OKB) 
ölçüldü. Son egzersizi takip eden günde 24 saatlik idrarları toplandı. Nembutal 
anestezisi (50 mg/kg, IP) altında venöz kan alındı. İdrarda kreatinin ve 
mikroalbuminüri (mAlbüri) saptanırken plazmada kan üre azotu (BUN), trigliserit 
(TG) ve kreatinin ölçüldü. Gruplara ait değerlerin karşılaştırılması tek yollu Anova 
ve t-testleri ile yapıldı. Anlamlılık P < 0.05 olarak alındı. Değerler ortalama ± SEM 
olarak verildi.  

 
Buna göre: 
 Kontrol (n=5) Sedanter (n=6) Egzersiz (n=11) 
OKB (mmHg) 95.60±4.60 202.80±3.40a 205.50±5.80a 

CCr (ml/dk) 0.60±0.07 0.48±0.08a 0.40±0.06a 

µAlbüri 
(mg/gün) 

0.15±0.07 34.39±3.55a 47.93±6.42a 

BUN (mg/dL) 21.00±1.60 31.80±2.90a 55.00±9.50a,b 
TG (mg/dL) 50.00±9.60 114.80±24.60a 84.70±18.40a 

a; Kontrol grubuna göre anlamlı farklılık (p<0.05).  
b; Deney grupları arasında anlamlı farklılık (p<0.05). 
 

Bu sonuçlar, aerobik egzersizin azaltılmış böbrek kitleli hipertansif sıçanlarda 
böbrek fonksiyonlarına ve kan basıncına iyileştirici yönde bir etkisi olmadığını 
göstermektedir. 
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MELATONİN VE LEPTİN 

H. Keleştimur 

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ 

Karanlık hormonu olarak da bilinen melatonin, pineal bezden salgılanır ve 
başta üreme  olmak üzere, vücut işlevlerinin ışık karanlık ritmine bağlı 
olarak düzenlenmesinde başlıca role sahiptir. Melatoninin, immün sistemi 
uyarıcı, antikanserojenik, antioksidan, hipotermik ve hipotensif etkilere sahip 
olabileceği de ortaya konulmuştur. Leptin yağ hücrelerinden salgılanan bir 
hormon olup, beyni vücudun sahip olduğu yağ dokusu miktarından haberdar 
eder. Bir yandan hipotalamus üzerindeki etkisiyle iştahı azaltırken, diğer 
yandan enerji harcanmasını artırarak vücut ağırlığındaki anormal artışa engel 
olmaya çalışır. Leptin,   melatoninin zıt etkilerine sahip görünmektedir. 
Termojenezisi hızlandırması, kan basıncını artırması ve oksidan etkiye sahip 
olması buna örnektir. 

 Her ikisi de sirkadiyan bir karakterde salgılanma ritmine sahip olan 
bu iki hormon arasında doğrudan bir ilişki olması da söz konusudur. 
Melatonin verilmesi leptin salgılanmasında azalmaya yol açmakta ve 
pinealektomi uygulandığında leptin salgılanmasında artış gözlenmektedir. 
Leptin ise melatonin salgılanmasında artışa sebep olmaktadır. 

 Sonuç olarak, leptin ve melatonin arasında fonksiyonel bir 
antagonizmadan söz edilebilir.   
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GLUKAGON-BENZERI PEPTID-1 (GLP-1) VE GLUKAGON-
BENZERI PEPTID-2 (GLP-2)'NIN GLIKOZ ILE INDÜKLENEN 

ILEAL FREN MEKANIZMASıNA KATıLıMLARı 

A. Bozkurt1, M. Deniz1, N. İmeryüz2, N. B. Ulusoy2,  
J. J. Holst3, B. Ç. Yeğen1 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji ve 
2Gastroenteroloji Anabilim Dalları-İstanbul ve  

Kopenhag Üniversitesi 3Fizyoloji Anabilim Dalı-Danimarka 
İleumda besin bulunmasının üst gastrointestinal fonksiyonların 

inhibisyonuna neden olmasına "ileal fren" adı verilmektedir. GLP-1 ve GLP-
2 ince barsaktaki L-hücrelerinden besin alımını takiben salınan peptidlerdir. 
İnkretin bir peptid olan GLP-1'in eksojen verilmesinin gastrik asit 
sekresyonunu inhibe ettiği, intestinal transiti ve mide boşalmasını 
yavaşlattığının gösterilmesi GLP-1'in bir ileal fren hormonu olduğunu 
düşündürür. GLP-2 ise barsakta hücre proliferasyonunu artırıcı etkisi 
nedeniyle bir büyüme faktörü olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızın 
amacı, glikoz ile indüklenen ileal fren mekanizmasını aydınlatmak ve GLP-1 
ile GLP-2'nin bu mekanizmaya katılımlarını araştırmaktır. MÜ Tıp Fakültesi 
Etik Kurulu tarafından onaylanan çalışmada, erkek Sprague-Dawley 
sıçanlara ketamin anestezisi altında intraluminal solusyonları perfüze etmek 
amacıyla ileuma (ileoçekal bileşkeden 20 cm distale) ve i.v. uygulamaları 
yapmak ve kan almak amacıyla sağ eksternal jügüler vene kateter 
yerleştirilip enseden ağızlaştırıldı. Cerrahiden 7-10 gün sonra metil selüloz 
yöntemi ile mide boşalması tayin edildi. Sonuçlar ANOVA ile karşılaştırıldı. 
Distile su (DS) ya da serum fizyolojikte (SF) hazırlanmış glukoz 
solusyonlarının (% 5, 10, 20) ileal perfüzyonu konsantrasyona bağımlı 
şekilde mide boşalmasını yavaşlattı (p<0.05-0.001). SF’de hazırlanmış % 10 
glikoz ile oluşan mide boşalmasındaki gecikme atropin (muskarinik blokaj) 
ve bretilyum tosilat (adrenerjik blokaj) ile değişmezken, kapsaisin ile yapılan 
vagal afferent denervasyonla azaldı (p<0.01) ve GLP-1 reseptör antagonisti 
eksendin ile tamamen engellendi. Farklı dozlarda (2, 5,10 ve 20 
pmol/kg/dak; iv) infüze edilen GLP-1 mide boşalmasını doza bağımlı şekilde 
(p<0.05-0.001) geciktirirken, 10 pmol/kg/dak dozu ile oluşan gecikme 
eksendin ile tamamen engellendi. Plazma GLP-1 konsantrasyonu DS’de 
hazırlanmış ileuma %10 glikoz perfüzyonu ile artmazken, SF’de hazırlanmış 
glukoz perfüzyonu ile arttı (p<0.05-0.001). Plazma GLP-2 konsantrasyonu, 
her iki şekilde hazırlanmış olan glukoz perfüzyonu ile arttı (p<0.05-0.001). 
Sonuçlarımız, glukoz ile indüklenen ileal fren mekanizmasında endojen 
GLP-1’in rolününü kanıtlamış ve GLP-2’nin de kısmen katılımı olabileceğini 
düşündürmüştür. Ayrıca, vagal afferent sinirlerin aracılık ettiği bu ileal fren 
mekanizmasında lümende NaCl varlığının önemli olduğu da gösterilmiştir. 
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LEPTININ ANTIINFLAMATUVAR ETKISINE STRESIN ETKISI  

B. Çakır1, A. Bozkurt1, F. Ercan2, B. Ç. Yeğen1 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji1 ve Histoloji2 Ab.D. 
Haydarpaşa-İstanbul  

Leptin, özellikle yağ dokusunda sentezlenen ve enerji dengesini 
düzenleyen bir hormondur. Enfeksiyon ve inflamasyon sırasında plazma 
leptin konsantrasyonunun, akut olarak arttığı ve leptinin hipotalamus-
hipofiz-adrenal bez (HPA) aksında modulatör rol oynadığı gösterilmiştir. 
Leptinin barsak inflamasyon patogenezinde inflamasyonu tetikleyici veya 
antiinflamatuvar etkileri olduğu şeklinde çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. 
Bu çalışma, ekzojen leptinin akut kolon inflamasyonunda ve akut stresteki 
etkilerini araştırmak üzere planlanmıştır.  

Deney Hayvanı Etik Kurulu’ndan onay alınarak her iki cinsten Sprague-
Dawley sıçanlara (200-250g) hafif eter anestezisi altında % 4 asetik asit (AA 
grubu) veya serum fizyolojik (SF, kontrol grubu) intrarektal olarak 
uygulandı. Bir grup sıçanda AA veya SF uygulamasını takiben 6. saatte 30 
dakika süreyle sudan kaçınma stresi uygulandı. Başka bir grupta ise SF veya 
AA uygulamasını takiben ve 6. saatte leptin (10µg/kg) veya SF 
intraperitoneal olarak verildi. Sıçanlar 24. saatte dekapite edilerek distal 8 
cm’ lik kolon segmenti makroskopik skorlama, miyeloperoksidaz aktivitesi 
(MPO), yaş doku ağırlık indeksi (YDAİ) için çıkarılıp örnekler alındı. Her 
bir grupta 7-9 sıçan kullanıldı ve sonuçlar ANOVA ile değerlendirildi. 

AA ile indüklenen kolit modelinde, hasar skoru (4.8±0.6; p< 0.001), 
YDAİ (0.6±0.04;  p<0.001) ve MPO aktivitesi (34.8±4.7; p<0.05) kontrol 
grubuna göre artmış olarak bulundu. Stres uygulaması kontrol grubunda bir 
değişiklik yapmazken kolit grubunda skor (2.4±0.3; p< 0.01) ve YDAİ 
(0.4±0.03; p< 0.01) yi azalttı. Benzer şekilde leptin tedavisi kontrol grubunda 
anlamlı bir değişiklik yapmazken, kolit grubunda  hem skor (2.8±0.4; p< 
0.05) hem de YDAİ ni (0.4±0.03; p< 0.01) azalttı. Kolit grubunda leptin ve 
stres beraber uygulandığında ise, tek başlarına uygulandıklarında geri dönen 
skor (5.1±1.1) ve YDAİ ndeki (0.5±0.04) değişiklikler ortadan kalktı. Kolit 
grubunda artmış bulunan MPO aktivitesi ise stresten ya da leptinden 
etkilenmedi. Sonuç olarak, leptinin asetik asit ile indüklenen kolit modelinde 
antiinflamatuvar etkisi bulunmaktadır ve bu etki nötrofil aracılı değildir. 
Ancak, stres varlığında HPA aksının aşırı uyarılması leptinin 
antiinflamatuvar etkisini ortadan kaldırmaktadır.  
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TRİPTOFAN UYGULAMASININ FARE İNCE BAĞIRSAK 
OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN DURUMUNA ETKİSİ 

Ç. Özer , B. Gönül 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, Ankara 

Triptofan (TRP) metaboliti olan serotonin (5-HT), sinir sisteminde ve 
gastrointestinal sistem (GİS)’de bulunan ve fonksiyon gören bir 
nörotransmitterdir. 5-HT hem yiyecek alımında hem de GİS 
kontraksiyonlarında etkili rol oynar. Çalışmamızda sistemik TRP 
uygulamasının ince bağırsaklardaki oksidan durum ve kontraksiyonlar üzerine 
olan etkisini araştırmayı amaçladık. 

Deneylerde iki eşit gruba ayrılmış, ağırlıkları 40±4 gr olan 24 adet yetişkin 
erkek Swiss-albino fare kullanıldı. 1. Kontrol (n=12) , serum fizyolojik 
uygulananlar (0.9%, 0.2 ml, ip, 7 gün).  2. TRP uygulanan grup (n=12) , 
(serum fizyolojik içinde 100mg /kg /24 saat, 0.2 ml, ip, 7 gün). Çalışmanın 
başında ve 7 günlük deney süreci sonunda hayvanların beden ağırlıkları 
kaydedildi. Deneylerin sonunda fareler hafif eter anestezisi altında, kanatılarak 
feda edildiler. İleum dokusundan 1 cm’lik bölüm alınarak poligrafta KCl ve 
ACh’nin farklı konsantrasyonlarına karşı kasılma yanıtları kaydedildi. Aynı 
zamanda ileum dokusundan 2 cm’lik bölüm hemen sıvı nitrojende 
dondurulurak, MDA ve GSH düzeyleri çalışılana kadar –70oC’ de saklandı. 
MDA ve GSH düzeyleri spektrofotometrik yöntemle çalışıldı.  

Kontrol grubunda 7 günün sonunda beden ağırlığında önemli bir değişiklik 
görülmezken, TRP uygulanan grupta beden ağırlığında önemli ölçüde azalma 
tespit edildi (p<0.05).İleum’un 10-6-10-4M ACh konsantrasyonlarına olan % 
maksimum kasılma yanıtları TRP uygulanan grupta önemli düzeyde artmış 
bulunurken (p<0.01), aynı  grupta gr-gerim değişikliği olarak 10-4M ACh 
konsantrasyonuna olan kasılma yanıtları kontrole  göre anlamlı  yükselme 
gösterdi (p<0.05). TRP uygulanan gruptaki ileum MDA düzeyleri kontrol 
grubuna göre önemli ölçüde yüksek olarak tespit edildi (p<0.05). GSH 
düzeyleri ise TRP uygulanan grupta kontrole göre düşük olarak bulundu 
(p<0.05 

TRP uygulanan gruptaki yüksek ileum MDA, GSH düzeyleri ve kasılma 
yanıtları, artmış 5-HT senteziyle ilişkilendirilebilir.  

Bu çalışma Gazi Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığınca 
desteklenmiştir. 
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SIÇANLARDA TAM DOYMUŞ SOYA YAĞ ASİTİNİN A, E 
VİTAMİNLERİ VE YAĞ METABOLİTLERİNİN EMİLİMİ İLE LDL 

OKSIDASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

M. Nazıroğlu1, C. Bransch2, K. Eder2 

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 1Fizyoloji Anabilim Dalı, 23119 Elazığ; 
Martin-Luther Üniversitesi, 2Beslenme Bilimleri Enstitüsü,  

06108 Halle (Saale) Almanya 

Sıvı yağların hidrojenle doyuruldukları zaman barsakta yüksek ısıda 
erimeleri ve trans yağ asitlerini içermelerinden dolayı emilimlerinin düşük 
olduğunu gözlenmiştir. A ve E vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir ve 
yetersizlikleri birçok hastalığın etiolojisinde rol almaktadır. Bu bilgileri ve 
LDL-E vit. ilişkisini göz önünde bulundurarak, araştırmamızda yağlar gibi 
yağda çözünen vitaminlerin de emiliminin bozulabileceği ve buna bağlı 
olarak katı yağların tüketiminde damar sertliğinin gelişebileceği fikrini 
araştırarak insan beslenmesine katkıda bulunmak istedik.  

Araştırmada, 20 adet Wistar albino sıçan kullanıldı ve eşit sayıda 2 gruba 
ayrıldılar: (1) kontrol (CNO): yeme %15’ i oranında hindistan cevizi yağı 
(CNO), (2) (HSO): aynı oranda hidrojenle doyurulmuş soya yağı (HSO), ve 
esansiyel yağ asidi ihtiyacını karşılamak amacı ile “Safflower” yağı ilave 
edildi. Uygulamanın sonu olan 32. günde tüm sıçanlar dekapite edildiler. 
Sonuçlar tek yönlü ANOVA (Minitab programı ile) değerlendirildi. 
Uygulama süresince iki dönemde belirlenen canlı ağırlık artışı bakımından 
gruplar arası farklılık yok iken dışkı miktarlarının HSO grubunda fazla 
olduğu belirlendi. Canlı ağırlık artışı. CNO grubuna kıyasla HSO grubunda 
toplam tokoferol düzeyi dışkıda az, plazma lipit peroksidasyon (MDA) 
düzeyleri daha yüksek ve LDL oksidasyon zamanının daha kısaydı. Plazma 
LDL, karaciğer ve adipoz doku toplam tokoferol düzeylerinin HSB grubunda 
daha az, plazma A vitamini düzeyleri daha yüksekti. Plazma, VLDL ve LDL 
trigliserit, toplam kolesterol düzeylerinin HSO grubunda CNO grubuna 
kıyasla daha yüksekti. Trigliserit ve toplam kolesterol düzeyleri ile doymuş, 
tekli ve çoklu yağ asitleri miktarları HSO grubuna kıyasla CNO grubunda 
karaciğerde daha az iken dışkıda daha fazla idi. Trans yağ asitleri (t-18:1) 
HSO grubuna kıyasla CNO grubunda karaciğerde daha azdı.  

Sonuç olarak, HSO ile beslenen sıçanlarda toplam tokoferol düzeylerinin 
dışkıda arttığı, kan ve karaciğerde azaldığı gözlemlendi. Çift bağlardaki cis 
formları yerine trans bağlarına dönüşümüne bağlı olarak hidrojenle 
doyurulmuş katı yağla beslenmenin E vit. emilimini  azalttığı gözlemlendi.  

Araştırma Martin-Luther Üniversitesinde (Almanya) gerçekleştirilmiş ve 
MN 5 ay TÜBİTAK NATO-B2 bursu ile desteklenmiştir. 
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LUZİNDOLUN İZOLE SIÇAN UTERUSUNDA OKSİTOSİNLE 
İNDÜKLENMİŞ KASILMALARA ETKİSİ 

1S. Kutlu, 2M. Özcan, 3H. Pekmez, 1S. Canpolat, 1S. Sandal,  
3M. Sarsılmaz, 1H. Keleştimur 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji, 2Biyofizik ve 3Anatomi A.D. 
ELAZIĞ 

Melatoninin uterus kasılmasını inhibe ettiği bilinmektedir. Bu 
inhibisyonun mekanizmasıyla ilgili oldukça sınırlı sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada bir melatonin reseptör antagonisti olan 
luzindolun izole sıçan uterusunda oksitosinle indüklenmiş kasılmalar 
üzerindeki etkisininin araştırılması amaçlandı. 

Östrus evresindeki yetişkin Wistar cinsi sıçanlardan (n=6) 2X10 
milimetre boyutlarında uterus şeritleri hazırlandı ve Krebs çözeltisi (pH: 7.4, 
36.7 oC) bulunan izole organ banyosuna yerleştirildi. İzometrik kasılmalar, 
izometrik güç dönüştürücü ve amplifikatör aracılığıyla bilgisayar sistemine 
kaydedildi. Kasılmaların genlik ve frekans parametrelerine uygun pikler 
halinde elde edildiği yazılım programında (Biopac) pik alanları otomatik 
olarak belirlendi. Spontan kasılmalar bittikten sonra oksitosin eklendi ve 
kasılmalar indüklendi. 20 dakikalık kontrol kayıtlarını takiben banyo 
haznesine 10’ar dakikalık peryotlar halinde luzindolun 10-7M, 10-6M, 10-5M 
ve 10-4M dozları kümülatif olarak uygulandı. Kontrol değerleri % 100 kabul 
edildi ve doz kayıtlarından okunan pik alanlarının kontrol gurubuna göre % 
değişim oranları hesaplandı. Elde edilen sonuçların istatistiksel olarak 
değerlendirilmesinde Nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test uygulandı. 
Luzindolun 10-7M ve 10-6M dozlarında kontrol gurubuna göre bir farklılık 
ortaya çıkmadı. 10-5M konsantrasyondaki kasılma gücünde belirgin bir 
azalma gözlendi (p<0.05). 10-4M konsantrasyonda ise kasılmalar tamamen 
inhibe oldu.  

Luzindol, sıçanlarda oksitosinle indüklenmiş uterus kasılmalarını doz 
bağımlı olarak melatoninle benzer şekilde inhibe etmektedir. Bu durum 
melatonin ve luzindolun reseptör aracılığıyla değil, iyon kanalları üzerinden 
etkili olabileceğini düşündürmektedir. Diğer bir ihtimal ise, melatonin 
reseptör alt guruplarının bu olayda farklı etkilere sahip olabileceğidir.  
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İÇ VE DIŞ DÖLLENME GÖSTEREN CANLILARA AİT 
YUMURTALARDA FERTİLİZASYONLA TETİKLENEN 

MEMBRAN  POTANSİYEL DEĞİŞİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI* 

Ş. Erdoğan, K. T. Özgünen, T. Özgünen 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 
Balcalı, 01330, ADANA 

Fertilizasyon esnasında yumurta zarında iyonik kondüktans artmakta ve 
böylece zar potansiyelinde bir değişim oluşmaktadır. Özellikle dış döllenme 
gösteren canlıların bir çoğunda gösterildiği gibi, potansiyelde meydana gelen 
bu değişim (Fertilizasyon Potansiyeli, FP) polispermiye karşı ilk sırada 
oluşturulan geçici elektriksel bloktur ve mekanik engel oluşturulana kadar 
yumurtayı ikinci bir spermin girişine karşı korur. Dış döllenme gösteren 
canlıların bir çoğunda işlevi net olarak gösterilen FP’nin iç döllenme 
gösteren farede, oluşumu, büyüklüğü ve işlevinin karşılaştırılması amacıyla 
bu çalışma yapılmıştır. Dış döllenme gösteren canlı örneği olarak Rana 
cameranoi türü kurbağa (N=33), iç döllenme canlı örneği olarak ise inbred 
Balb/c soyu fareler (N=10) kullanılmıştır. Her iki tür canlıda indüksiyon ile 
elde edilen yumurtalar (kurbağada n=67, farede n=12), uygun in vitro 
ortamlara alınmış ve klasik mikroelektrod tekniği ile membran potansiyelleri 
kayıtlanırken insemine edilmişlerdir. Böylece fertilizasyon esnasında 
yumurta membranında meydana gelen potansiyel değişimleri kayıtlanarak 
karşılaştırılmıştır. 

Rana cameranoi türü kurbağa yumurtası dinlenim membran potansiyeli –
30,96±0,75 mV iken fertilizasyon ile 10,22±0,85 mV’a kadar depolarize olan 
potansiyel değişimi kaydedildi; 18:15±0:37 dk süren bu potansiyel değişimi, 
–27,30±0,80 mV fertilize yumurta membran potansiyeli olarak sabitlendi. 
Buna karşılık inbred Balb/c soyu farelerde ise RMP değeri –21,92±2,37 mV 
olarak kaydedilirken, zonasız yumurtanın inseminasyonundan 8:04±1:45 dk 
sonra 4,00±0,62 mV büyüklüğünde ve sadece 3:06±0:27 dk süren bir 
potansiyel değişimi kayıtlandı.  

Dış döllenme gösteren kurbağada fertilizasyon ile hızlı gelişen, büyük 
amplitüdlü ve uzun süreli potansiyel değişimi tetiklenirken, fare 
yumurtasında yavaş gelişen, çok sınırlı ve kısa süreli potansiyel değişimi 
kaydedilmesi, fare yumurtasında, polispermiye karşı blok mekanizmaları 
arasında, işlevsel bir elektriksel blok mekanizmasını mümkün 
kılmamaktadır. 

Bu çalışma TÜBİTAK SBAG-2406 no.lu proje ile desteklenmiştir. 

28. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, 24-27 EYLÜL 2002, İZMİR S-26 
133 



SIÇANDA YANIĞA BAĞLI İNCE BARSAK KASILMA 
DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE SİKLOOKSİJENAZ 

İNHİBİSYONUNUN ETKİSİ 

N. Jahovic, B. K. Oktar, İ Alican  

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji  Anabilim Dalı,  
Haydarpaşa, 81326, İstanbul. 

Yanık, lokal cilt lezyonlarının yanısıra uzak dokularda hasara yol açan 
ciddi bir klinik olaydır. Adinamik ileus, gastrik dilatasyon, gastrik asit 
sekresyonu ve gastrointestinal kanalda ülserasyonlar yanığa bağlı 
gastrointestinal etkilerin başlıcalarıdır. Bu çalışmada, sıçanda yanığa bağlı 
ince barsak kasılma değişikliklerini ve bu etkinin siklooksijenaz (COX) 
inhibitörleri ile modülasyonunu incelemeyi amaçladık.  

Wistar sıçanlar, kısa süreli eter anestezisini takiben 90oC’lik (yanık) veya 
25oC’lik (kontrol) su banyosunda 10 sn. süreyle tuıtuldular. Bu metod 
vücudun %30’luk alanında kısmi kalınlıklı-ikinci derece yanık 
oluşturmaktadır. Çalışma M.Ü.T.F. Deney Hayvanları Etik Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. Yanıktan 2 saat sonra dekapite edilen sıçanlardan hazırlanan 
mid-ileum stripleri in vitro organ banyolarına asıldı. Krebs’ solusyonu 
içinde, 37oC’de ve %95 O2-%5 CO2 karışımı (NaCl 118 mM, MgSO4 1.2 
mM, KCl 4.8 mM, KH2PO4 1.2 mM, NaHCO3 2.5 mM, CaCl2 2.5 mM ve 
glikoz 11 mM; pH=7.4) ile gazlandırılan dokuların 1 saatlik dinlenme 
dönemini takiben karbakole (CCh: 10–10-10–3 M) bağlı kasılma cevapları 
izometrik transduser aracılığıyla poligrafa kaydedildi. Yanıtlar non-selektif 
COX inhibitörü indometazin, selektif COX-1 inhibitörü ketorolak veya 
selektif COX-2 inhibitörü nimesulid (10-6 M) varlığında tekrarlandı. 
Sonuçların istatistiksel analizi varyans analizi (ANOVA) ve Tukey-Kramer 
testi ile yapıldı. 

Yanıklı sıçanlara ait ileum striplerinin 10-6 ve 10-5 M dozlarındaki CCh’a 
bağlı kasılma yanıtları kontrole göre anlamlı şekilde arttı (p<0.01 ve 
p<0.0001). Her üç COX inhibitörü kontrol ileum striplerinin CCh’a bağlı 
kontraktil yanıtları üzerine etki göstermediler; ancak, yanıklı sıçanlara ait 
ileum striplerinin artmış kasılma yanıtlarını tamamen geri döndürdüler 
(p<0.01-0.0001). CCh’ün ED50 değerleri arasında gruplar arasında bir fark 
bulunmadı. Bu sonuçlara göre, yanık akut dönemde olasılıkla COX-1 ve –2 
aracılı mekanizma(lar) ile ince barsak kontraksiyon yanıtlarını arttırmaktadır. 
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SIÇANLARDA YANIĞA BAĞLI UZAK ORGAN HASARINDA 
NİTRİK OKSİT SENTEZ İNHİBİSYONUNUN KORUYUCU ROLÜ  

 

B. K. Oktar1, Ö. Güneysel2, C. Yeğen3, S. Arbak4, B. Ç. Yegen1  
 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji, 2Acil ve İlk Yardım,  
3Genel Cerrahi, 4Histoloji AbD, Haydarpaşa, İstanbul. 

Yanık travması uzak organ hasarına neden olabilen klinik bir problemdir. 
Çalışmanın amacı, yanık hasarının erken döneminde endojen nitrik oksit 
(NO)’in uzak organ hasarı üzerine etkisini histolojik yöntemlerle 
araştırmaktır.  

Wistar sıçanlar sırt derileri traş edilerek, total vücut yüzeylerinin %30’u 
ikinci-derecede yanık hasarına maruz kalacak şekilde ve eter anestezisi 
altında 900C’lik veya 250C’lik (kontrol) su banyosunda 10sn süreyle 
tutuldular. Yanıktan 24 saat sonra öldürülen sıçanlardan alınan mide ve 
karaciğer örnekleri histolojik olarak incelendi. Gruplar arasındaki farklılığı 
karşılaştırmak için ANOVA sonrası Tukey-Kramer çoklu test kullanıldı. Bu 
çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. 

Midede mikroskopik skor, yanık grubunda kontrol’e göre anlamlı şekilde 
artış gösterdi (p<0.001). Yanık grubunun mide mukozasında kanama 
bölgeleri, epitelyal harabiyet ve bez hücre dejenerasyonu saptandı. Yanık 
hasarından 30 dk önce 9 saat sonra uygulanan ve NO sentez inhibitörü olan 
NG-nitro-L-arginin metil ester (L-NAME; 10 mg/kg, i.v bolus) tedavisinin 
yanık ile artan hasar skorunu azalttığı (p<0.01) ve bez yapısını koruduğu 
gözlendi. NG-nitro-D-arginin metil ester (D-NAME; 10 mg/kg, i.v bolus) 
tedavili grup ise yanık grubundan farklı bulunmadı. L-NAME tedavisinden 5 
dk önce uygulanan ve NO donörü olan L-Arginin (100 mg/kg, i.v bolus) 
tedavisinin de mide mukoza hasarını  yanık grubuna göre anlamlı şekilde 
azalttığı gözlendi (p<0.05). Karaciğerde mikroskopik skor, yanık grubunda 
kontrol’e göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.01). Yanık grubuna ait 
karaciğer örneklerinde hepatositlerde vakuoler bozulma, sinüsoidal 
konjesyon ve Kupffer hücre sayısında anlamlı artışlar saptandı. Hepatik 
hasarın L-NAME tedavisi ile azaldığı (p<0.05) fakat diğer tedavilerin etkili 
olmadığı gözlendi. Sonuç olarak, NO sentezinin inhibisyonu yanığa bağlı 
gelişen gastrik ve hepatik hasar üzerine koruyucu etki göstermektedir. Akut 
inflamasyonlarda koruyucu olduğu gösterilen NO’in, yanığın uzak 
organlarda oluşturduğu inflamasyon yanıtını şiddetlendirdiği, dolayısıyla 
sentezinin inhibe edilmesinin koruyucu olduğu düşünülmektedir. 
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GLUKAGON BENZERI PEPTID-2 (GLP-2)’NIN SıÇANLARDA 
BARSAK HEMODINAMIĞI ÜZERINE ETKISI 

M. Deniz, A. Bozkurt, H. Kurtel 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ab.D,  
Haydarpaşa, 81326, İstanbul 

İntestinal L-hücrelerinden salınan GLP-2, besin emilimi ve epiteliyal  
permeabilitenin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Hücre 
proliferasyonuna da neden olan GLP-2, inflamatuar değişiklikler ile 
karakterize çeşitli gastrointestinal hastalıklarda (örn; kolit, ileit, 
iskemi/reperfüzyon) mukozal hasarı azaltmaktadır. GLP-2’nin bilinen bu 
özelliklerine rağmen barsak kan akımı üzerindeki etkileri ve bunlardan 
sorumlu olası aracı moleküller bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı GLP-
2’nin intestinal hemodinamik parametreler üzerindeki etkilerini karakterize 
etmek ve bu etkilere aracılık eden mekanizmaları aydınlatmaktır. 

Bütün deneyler kurumsal etik komite tarafından onaylanmıştır. Üretan 
(1.2 g/kg;i.p.) anestezisi altında sıçanların (Sprague Dawley, n=33) sağ 
karotid arter ve juguler venleri kanüle edildikten sonra süperior mesenterik 
arter’e (SMA) akım probu yerleştirildi. GLP-2 (%0.1 sığır serum albumini 
içinde), 1, 2.5, 5 ve 10 µg/kg dozlarında, 0.016 ml/dk hızında juguler venden 
60 dakika boyunca infüze edildi. Kan basıncı eş zamanlı olarak kaydedildi, 
SMA rezistansı hesaplandı. Diğer gruplarda, GLP-2 (5µg/kg) infüzyonundan 
1 saat önce indometazin (5mg/kg;i.p.) veya Nω-nitro-L-arjinin (L-
NNA,1mg/kg,i.v) tedavileri uygulandı. Sonuçlar ANOVA ile analiz edildi. 

GLP-2 infüzyonu bütün dozlarda SMA kan akımını kontrole göre anlamlı 
(p<0.05) bir şekilde arttırdı. İndometazin veya L-NNA tedavileri GLP-2’ye 
(5µg/kg) bağlı artan kan akımında anlamlı bir değişikliğe yol açmadı. SMA 
kan akımında gözlenen artışlara paralel olarak rezistans değerlerinde de 
anlamlı azalmalar gözlendi (p<0.05). 

Bu sonuçlar GLP-2’nin ince barsak hemodinamiğinde önemli etkileri 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca GLP-2’nin kan akımını arttırıcı etkisinde 
prostaglandinlerin ve nitrik oksidin aracılık etmediğini düşündürmektedir. 
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MELATONININ SıÇANLARDA KOLON MOTILITESINE ETKISI 

1N. Jahovic, 1H. Çevik, 2Ö. Şehirli, 2G. Şener, 1B. Ç. Yeğen 

Marmara Üniversitesi 1Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı,  
2Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa/İstanbul 

 
Melatonin birçok fizyolojik olayda düzenleyici rol oynamaktadır. Birçok 

türde hipofiz kaynağı dışında gastrointestinal kanalda bulunan melatonin 
salgılayan enterokromafin hücrelerin kan melatonin konsantrasyonuna gün 
boyunca katkısı bulunmaktadır. Periferik kanda ve dokuda ölçülen melatonin 
seviyeleri, yemek ve uzun dönem açlık sonrası yüksek bulunmuştur.Yüksek 
doz melatonin in vitro koşullarda serotoninle indüklenen kontraksiyonları 
inhibe ederken, düşük doz melatonin barsak kasına uyarıcı etkide bulunur. 
Bu çalışma günlük ışık düzeninin, yiyecek alımının ve eksojen  melatoninin 
kolon motilitesi üzerine etkisini araştırmak üzere planlanmıştır. 

Her iki cinsten Wistar Albino sıçanlar (240-300g; n=36) deneyden dört 
gün önce 12/12 veya 6/18 aydınlık/karanlık fotoperiyodlarına alıştırıldılar. 
Melatonin (10mg/kg, cilt altına) veya fizyolojik tuzlu su aydınlık dönemin 
ilk saati içinde uygulandı ve 1 saatlik feçes sayımı yapıldı. Gece açlığındaki 
12/12 ve 6/18 ışık düzenlerindeki grupların feçes sayıları benzer bulundu 
(sırasıyla 3.66±1.2 veya 5.33±1.76). Gıda alımı serbest olan 12/12 
düzenindeki feçes sayısında anlamlı bir fark bulunmazken (2.27±1.04) 6/18 
düzeninde ise anlamlı bir azalma görüldü (1.05±0.48;p<0.001). Eksojen 
melatonin ise, tüm gruplarda feçes sayısını anlamlı olarak azalttı (p<0.001). 

Sonuç olarak, kolon motilitesinin sirkadyen değişimi sadece ışık düzeni 
değil, aynı zamanda gıda alımına bağlı olarak değişim göstermektedir ve 
serbest gıda alımı ile uzun dönem karanlık biraraya gelince kolon motilitesi 
en fazla oranda inhibe olmaktadır. Defekasyon alışkanlığında gözlenen 
sirkadyen aktivitenin, karanlıkta pineal bez kaynaklı ve gün içinde gıda 
alımına bağlı olarak barsak kaynaklı melatoninle ilişkili olduğu 
gözlenmektedir. 
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MELATONİN METOTREKSAT (MTX) İLE OLUŞAN DİYAREYE 
BAĞLI KİLO KAYBINI ENGELLEMEKTEDİR 

1H. Çevik, 1N. Jahovic, 2Ö. Şehirli, 2G. Şener, 1B. Ç. Yeğen 

Marmara Üniversitesi 1Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı,  
2Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa/İstanbul 

Metotreksat (MTX), lösemi ve koryokarsinomalar başta olmak üzere pek 
çok kanser türünde ve romatoid artritte kullanılan, folat antagonisti 
antitümoral bir ilaçtır. MTX’in neden olduğu diyare, kanser kemoterapisi 
gören hastaların gıda absorbsiyonunu bozarak ciddi beslenme bozukluklarına 
yol açmaktadır. Epifiz bezinde ve gastrointestinal (Gİ) kanalın 
enterokromafin hücrelerinde sentez edilen melatonin (MEL), güçlü bir 
antioksidan olmasının yanısıra pek çok fizyolojik olayda rol oynamaktadır. 
Bu bilgiler ışığında, çalışmamızda MTX’in neden olduğu GI toksisitede, 
MEL’in koruyucu etkisi olup olmadığı araştırıldı. 

Çalışmada her iki cinsten Wistar albino sıçanlar (210-380 g)  kullanıldı. 
MTX (20 mg/sıçan) veya serum fizyolojik (SF; kontrol grubu) 
uygulanmasından 1 gün önce başlanarak, sıçanlar MEL (10 mg/kg) veya 
taşıyıcısı olan SF ile 5 gün boyunca tedavi edildiler. Beş gün boyunca vücut 
ağırlıkları takip edilen sıçanlara 5. günün sonunda, barsak motilitesini 
değerlendirmek için orogastrik yolla aktif kömür verilip 30 dak sonra 
dekapite edildiler ve ince barsak transit indeksi (%), ince barsak uzunluğu 
(mm), ince barsak ağırığı (g) ve peyer plak sayısı belirlendi. Barsak örnekleri 
saklanarak myeloperoksidaz aktivitesi (U/g) ölçümleri yapıldı. 

Kontrol grubu ile kıyaslandığında, MTX verilen gruplarda görülen artmış 
kilo kaybı (p<0.01), MEL tedavisi ile daha az (p<0.05) gözlendi. Barsak 
transiti ile barsak uzunluğu arasında gruplar arasında fark görülmedi. MTX 
ile anlamlı şekilde azalan peyer plakları (p<0.05) ve barsak ağırlığına 
(p<0.01) ya da artmış MPO aktivitesine (p<0.05), MEL tedavisinin herhangi 
bir etkisi bulunmadı.  

Sonuç olarak, MEL’in diyare ile seyreden MTX toksisitesinde gözlenen 
kilo kaybını engellemesi, barsak transiti ya da nötrofil infiltrasyonu ile ilgili 
görünmemektedir.  MEL’in, antioksidan özellikleri aracılığıyla olması 
beklenen koruyucu etkilerinin incelenmesi için ileri araştırmalara gereksinim 
vardır.  
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SıÇANLARDA AKUT STRESIN İNTESTINAL HEMODINAMIK VE 
İNFLAMATUAR PARAMETRELER ÜZERINE ETKISI. 

S. Ghandour, H. Kurtel 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ab.D,  
Haydarpaşa, 81326, İstanbul 

Gastrointestinal sistemin çeşitli hastalıklarının patogenezinde stresin 
önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Stresin gastrointestinal sistem 
hemodinamiğinde önemli değişikliklere neden olduğu ileri sürülmüşse de 
mezenterik kan akımında ve çeşitli inflamatuar parametrelerde strese bağlı 
meydana gelen değişiklikler tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın 
amacı, akut stresin barsak hemodinamiğinde ve inflamatuvar parametrelerde 
meydana getirdiği değişiklikleri karakterize etmektir. 

Bütün deneyler kurumsal etik komite tarafından onaylanmıştır. Akut stres, 
Wistar Albino (250-300 gr) sıçanlara 2 saat süreyle sudan kaçınma (Water 
Avoidance) stresi uygulanması ile gerçekleştirildi. Stresten hemen sonra 
anestezi (Üretan; 1.2 g/kg; i.p.) altındaki sıçanların sağ karotid arterleri 
kanüle edildi, kan akımını ölçmek için süperior mezenterik artere (SMA) 
akım probu yerleştirildi. Kan akımı ve kan basıncı, deney süresince eş 
zamanlı olarak kaydedildi. Deney sonunda ince barsaktan alınan doku 
örnekleri tartıldıktan sonra miyeloperoksidaz aktivitesi (MPO) ölçümleri için 
saklandı. Sonuçlar Student’s t test ile analiz edildi. 

Akut stres (n=6) SMA kan akımını kontrole göre anlamlı bir şekilde 
azalttı (p<0.01). Bu azalışa paralel olarak rezistans değerlerinde ise anlamlı 
bir artma gözlendi (p<0.01). Akut stres uygulaması sıçanların duodenum ve 
ileumunda MPO aktivitelerini kontrole göre anlamlı bir şekilde arttırdı 
(p<0.05).  

Sonuçlarımız akut stresin ince barsak dolaşımında meydana getirdiği 
hemodinamik etkilerin stres bitiminden sonra da devam ettiğini 
göstermektedir. Ayrıca, akut stres uygulaması duodenum ve ileum da 
belirgin lökosit infiltrasyonuna neden olmuştur. Bu bulgular, özellikle 
inflamatuar değişiklikler ile karakterize gastrointestinal hastalıkların 
patogenezinde stresin ve buna bağlı gelişen hemodinamik değişikliklerin 
önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir. 
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DİABETİK SIÇANLARDA İNCE BARSAK MOTİLİTESİNİN 
SİNTİGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Ş. Altaner4, S. Karasalihoğlu2 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Nükleer Tıp  AD., 2Pediyatri AD. 
3Fizyoloji AD., 4Patoloji  AD., Edirne 

Diabetes mellitus (DM) gastrointestinal sistem (GİS) de içinde olmak üzere birden 
çok organ sistemini tutan, sık rastlanan bir bozukluktur. DM’la ilgili GİS çalışmaları 
özefagus ve mide üzerinde yoğunlaşmıştır. DM’ta ince barsak tutulumu ve motilitesi ile 
ilgili yeterli  çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada streptozotosin (STZ) ile uyarılmış 
DM modelinde ince barsak motilitesi (İBM)’nin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

DM modeli, erişkin dişi Wistar albino sıçanlara tek doz STZ (65 mg/kg i.p) 
enjeksiyonu ile oluşturuldu. DM’lu 10 (211±50 gr) ve kontrol grubu 5 sıçan (218±20 
gr) çalışmaya dahil edildi.  Çalışma fakülte etik kurulu tarafından onaylanmıştır 
(B.30.2.TRK.0.01.00.00./100-733) İBM değerlendirilmesi amacı ile Tc99m 
mebrofonin sintigrafisi kullanıldı. Görüntüleme öncesi hayvanların kan glukoz düzeleri 
belirlendi. DM ve kontrol grubu hayvanlara gama kamera (Orbiter, Siemens) altında 
kuyruk veninden dinamik enjeksiyonu takiben 1dak./görüntü toplam 180 görüntü , 
LEAP kolimatör ile, 64*64 matrikste, 2.67 zum faktörü uygulanarak seri görüntüler 
edildi. Elde edilen görüntüler üzerine çizilen ilgi alanlarından İBM’ni değerlendirmek 
üzere; aktivitenin duedonumda görülme zamanı (DGZ), çekuma ulaşma zamanı (ÇUZ) 
ve ince barsak geçiş süresi (İBGS) parametreleri belirlendi. İki grup karşılaştırması DM 
ve kontrol grubunun sintigrafik parametreleri Mann-Whitney U Test ile karşılaştırıldı. 
Sintigrafik parametreler ile kan glukoz düzeyleri arasındaki ilişki lineer regresyon 
analizi ile araştırıldı. 

Her iki grupta elde edilen değerlerin birbirinden farklı olduğu saptandı. 
 DGZ (dak) ÇUZ (dak) İBGS (dak) 
 Ortalama±SEM Ortalama±SEM Ortalama±SEM 
DM 13.7±1.4 125.6±13.5  111.9±12.5 
Kontrol    23±2.8   90.8±12.8 67.8±11 
p 0.01 0.03 0.01 

DM’lu grupta kan glukoz düzeyleri ile İBGZ’ları arasında doğrusal bir ilişkinin de 
olduğu bulundu (r: 0.83, p:0.001). 

STZ ile uyarılmış diabetes mellituslu sıçan modelinde, DM’un ince barsak motilitesi 
üzerinde geçiş süresini geciktirici bir etkisinin olduğu ve motilitenin kan glikoz 
düzeyleri ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.  
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YAŞLANMADA MİDE MUKOZASINDA TELOMERAZ 
AKTİVİTESİ, HÜCRE PROLİFERASYONU  VE MELATONİN 

İLİŞKİSİ 

1Akbulut K. G., 1Gönül B., 2Akbulut H. 
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2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı , Ankara 

Telomer uzunluğunun çeşitli dokularda yaş ile ters orantılı olabileceğine 
ilişkin çalışmalar bildirilmiştir. Melatoninin  tümör hücre kültürlerinde 
antiproliferatif etkisinin bilinmesine karşın normal hücrelerdeki etkisi 
bilinmemektedir. Yaşlanmada mide mukoza dokusunda telomer hipotezinin 
geçerliliği ise tam açık değildir.Bu çalışmada mide mukozasında telomer 
aktivitesi, yaşa bağlı olarak hücre proliferasyonu ve bunlara melatoninin 
etkisi çalışılmıştır.  

Etik kurul iznin alinmasini takiben toplam 38 genç (4 aylik, ortalama ag. 
150 gr.)  ve orta yaşlı (14 aylik, ortalama ag. 300 gr.) Wistar sıçan 
laboratuvar şartları altında 12 saat aydınlık-karanlık siklusunda kontrol (%1 
etanol-PBS (phosphate buffer tampon) i.p. 18.00’de 21 gün süre ile) ve 
melatonin grubu ( 10 mg/kg+%1 etanol-PBS, i.p. 18.00’de 21 gün süre ile) 
olarak 2 gruba ayrıldı. Mide mukozasında telomeraz aktivitesi PCR-ELISA 
yöntemi ile , hücre proliferasyonu ise Flow sitometre kullanılarak çalışıldı. 
Veriler Mann-Whitney U, Fisher kesin ki-kare ve Spearman Rho testleri ile 
analiz edildi. 

Telomeraz aktivitesi ve yaşlanma arasında önemli korelasyon bulunmadı 
(p>0.05. Melatonin hem orta yaşlı hem de gençlerde mide mukozasında 
proliferasyon indeksini önemli olarak azalttı (orta yaslilarda %6.1±1.2 vs 
2.1±0.6, p<0.05); genclerde %7.9±2.1 vs 2.5±0.7, p<0.05). Melatonin verilen 
genç sıçanlarda telomeraz aktivitesi anlamlı olarak artarken (%55.6 vs %100, 
p<0.05); orta yaşlı sıçanların enzim aktivitesi etkilenmedi (%57.1 vs %66.7, 
p>0.05).  

Orta yaşlılarda melatonin, mide mukozasında telomeraz aktivitesini ve 
hücre proliferasyonu üzerindeki  uyarıcı etkisini inhibe ederek yaşlanmayı 
geciktirebilir. 

 
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafindan desteklenmiştir. 
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SıÇANLARDA KİMYASAL YOLLA OLUŞTURULAN MİDE 
ÜLSERLERİNDE ORAL TGF FORMÜLASYONUNUN OKSİDAN 

SİSTEMLE İLİŞKİSİNİN MİDE TBARS VE GSH DÜZEYLERİ İLE 
ARAŞTıRıLMASı 

B. Gönül1, K.G. Akbulut1, Ç. Özer1, G. Yetkin2, N. Çelebi2 

Gazi Üniversitesi 1Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD., 
2Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD., Ankara 

Dönüştürücü büyüme faktörü alfanın (TGFα) yara iyileşmesinde, özellikle 
gastrointestinal ülser tedavisinde rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada 
TGFα’nın pepsin etkisinden korunabilmesi için mikroemülsiyon dozaj formu 
hazırlanmıştır. Aspirinin lokal uygulaması midede ülsere yol açar. Oksidatif 
stres de ülser oluşumunda etkili faktörlerdendir. Bu çalışma  1. TGFα -
mikroemülsiyon (ME) dozaj formunun mide ülseri iyileşme hızına etkisinin 
saptanması,  2. Mide ülserinin iyileşmesi sırasında  TGFα ve oksidatif stres 
arasındaki ilişkinin gözlenmesi amacıyla planlanmıştır. 

Bu çalışmada 200±25 gr.lık erkek Wistar türü sıçanlarda 150 mg/kg 
dozda ve 1.5 ml 0.2 N HCl içinde oral yolla tek uygulama ile aspirin ülseri 
oluşturulmuştur. Denekler 5 gruba ayrılmıştır. Akut ülser (n=11) ve kronik 
ülserli kontrol (n=9) grubu deneklerde uygulama yapılmazken, diğer 2 
grupta ülser yapılan gün boş ME (BME, 1.5 ml  n=8) ve TGFα -ME (10 
µg/kg n=10) intragastrik uygulamalarına başlanarak 2 gün devam edilmiştir. 
Ayrıca sonuçlar hiç uygulama yapılmamış aynı cins ve türden hayvanlarla 
(n=7) da karşılaştırılmıştır. 3. gün denekler pentotal anestezisi altında 
öldürülerek mideleri hemen çıkarılmış diseksiyon mikroskobu altında ülser 
alanları planimetre ile saptanmıştır. Ayrıca mide dokusunda tiyobarbitürik 
asit reaktif madde (TBARS) ve glutatyon (GSH) düzeyleri spektrofotometrik 
yöntemlerle çalışılmıştır.  

Sonuçlar ANOVA ve Mann Whitney U testi ile istatistiksel açıdan 
karşılaştırılmıştır. 

TGFα - ME uygulanan gruplarda kontrollara göre ülser alanında küçülme 
(sırasıyla 5.64±3.57, 19.9±12.29), MDA düzeyinde  düşme (sırasıyla 
10.20±1.93, 15.77±4.46), GSH düzeyinde ise kontrollar ve normal 
deneklerinkine benzer bir yükselme (7.00±0.47, 5.44±1.13) saptanmıştır. Her 
kriter için gruplar arasında istatistiksel fark vardır (p<0.05 ).  

Bu bulgular TGFα’nın mikroemülsiyon dozaj formunun aspirinle 
oluşturulan ülser iyileşmesinin hızlanmasında yararlı olduğunu ve bu 
uygulama ile oksidatif olaylar arasında ilişkinin varlığına dair gösterge 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Bu çalışma SBAG AYD-342 No.lu TÜBİTAK Projesi ile  desteklenmiştir. 
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SALİSİLİK ASİTLE MİDE ÜLSERİ İSKEMİ  MODELİNDE TGF-α  
FORMÜLASYONLARININ KARACİĞER MALONDİLADEHİT VE 

REDÜKTE GLUTATYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Ş. Coşkun1, B. Gönül2, G. Yetkin3, N. Çelebi3 

Gazi Üniversitesi, 1Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, 2Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 3Eczacılık Fakültesi, 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06500, Beşevler, Ankara 
Çalışmanın amacı, salisilik asitle (ASA) yapılmış mide ülseri iskemi 

(İ)(30 dak) modelinde tedavi amacıyla TGF-α’nın değişik doz formlarının 
sıçan karaciğer malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) metabolizması 
üzerine olan etkilerini incelemektir.  

Çalışma 200 ± 20 gr Wistar albino erkek sıçanlarda gerçekleştirilmiştir. 
TGF-α’nın uygulama şekli ve karaciğerdeki oksidan ve antioksidan 
kriterlere ait sonuçlar tabloda gösterilmiştir. Kontrol grubu deneklere hiçbir 
uygulama yapılmamıştır. Deney grubunun tümüne ASA İ uygulanmıştır. 
Tedaviler intragastrik (İG) yolla 4 gün boyunca uygulanmıştır. 

 
Bulgular tablo halinde aşağıda özetlenmiştir. 

Gruplar Kontrol Akut deney 
(0.gün) 

Kronik deney 
(4.gün) 

ME tedavisi ME TGFα 
tedavisi 

ME-Ap 
tedavisi 

ME-Ap- 
TGF-α 
tedavisi 

SF- TGF-
α tedavisi 

N 7 10 10 10 10 10 10 10 
MDA 60.98±4.5a 63.09±5.7b 61.08±15.8c 59.25±10.5d 68.96±7.6e 72.71±16.0f 55.2±11.5g 68.9±7.6h 
GSH 9.23±1.4a 8.3±1.8b 9.03±1.5c 10.2±1.8d 7.4±1.3e 9.9±2.5f 10.5±1.5g 11.8±1.9h 

Aritmetik ortalama ± SH; 
Kısaltmalar: MDA: Karaciğer MDA Düzeyi (nmol/gr); GSH: Karaciğer GSH Düzeyi 

(mmol/gr); ME: Mikroemülsiyon; Ap: Aprotinin (3000 KIU Aprotinin); SF: Serum 
fizyolojik; TGF-α (10 mg/kg) Aprotinin (proteaz inhibitörü) 

MDA, P < 0.05 a-e, b-e, b-g, d-e, d-h, d-f, e-f, f-g, g-h 
GSH, P < 0.001 d-e, e-g, e-h P < 0.05 a-e, a-h, b-g, b-h, c-e, c-g, c-h 
GSH değerleri TGF-α solüsyon formu ile en yüksek, MDA değerleri ise 

ME-Ap- TGF-α uygulaması ile en düşük olarak bulunmuştur. 
Bu sonuçlar, ASA ile oluşturulan mide ülseri iskemi de İG yolla TGF-α 

doz formlarının karaciğer oksidan ve antioksidan sistemine farklı etki 
yaptığını gösterebilir. 
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LEPTİN HORMONUNUN GENÇ ERKEK SURIYE 
HAMSTERLERINDE ÜREME SİSTEMİNİN GELİŞİMİ, BESİN 

ALIMI VE VÜCUT AĞIRLIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

F. Pehlivan, B. Gündüz 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  
Biyoloji Bölümü, 14280, Bolu  

Esas olarak yağ dokudan salınan leptin hormonu, enerji metabolizmasını 
düzenleyici rolünün yanında, bazı türlerde puberteye giriş zamanı üzerinde 
hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Pineal bezden ritmik olarak salınan melatonin 
hormonu ise, puberteye giriş zamanını geciktirmektedir. Etik kurul 
tarafından kabul edilen bu çalışmada pineal bez ve leptin hormonunun genç 
erkek Suriye hamsterlerinde puberte başlangıcına, günlük besin tüketimine 
ve vücut ağırlık artışına olan etkileri araştırıldı.  Çalışmada kullanılan 2-3 
aylık yetişkin Suriye hamsterleri 14 saat ışık fotoperiyodunda çiftleştirildi.  
Doğan erkek yavrular 21 günlük olduklarında annelerinden ayrılıp, kontrol 
(n=10), leptin enjeksiyonu (n=10) ve pinealektomi + leptin enjeksiyonu 
(n=10) olmak üzere üç farklı grup oluşturuldu.  Bu üç grubun günlük besin 
tüketimleri, haftalık vücut ve testis ağırlıkları sekiz hafta süresince ölçüldü.  
Kontrol grubu hariç her hayvana günlük 1 µg leptin enjeksiyonları periton içi 
olarak sekiz hafta süresince yapıldı.  Sonuçta leptin enjeksiyonu yapılan 
grupların “t”-testine göre vücut ağırlığı (~102 g kontrol+leptin; ~98 g 
pinealektomi+leptin) ve testis ağırlık (~2.3 g kontrol+leptin; ~2.6 g 
pinealektomi+leptin) gelişimleri kontrol grubundakilere (~92 g; ~2.2 g) göre 
daha hızlı artış gösterdi.  Leptin hormonu genç erkek Suriye hamsterlerin 
puberteye giriş zamanını melatonin varlığında ve yokluğunda 
hızlandırmaktadır.  Ancak pinealektomi + leptin enjeksiyonu yapılan grupta 
puberteye giriş daha erken olmuştur (p<0.05).  Sonuç olarak, leptin ve 
melatonin hormonları antogonistik olarak etkili olmakla beraber,  üreme 
sistemi gelişimi leptin hormonuna daha duyarlıdır. 
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SIÇANLARDA SİSTEMİK LEPTİN UYGULAMASININ BEDEN 
AĞIRLIĞI, BESİN VE SIVI ALIMI, AÇLIK KAN ŞEKERİ, BEYIN 

VE PANKREAS NITRIK OKSIT METABOLİTLERİNE ETKISI 
 

Ş. Gülen, F. Çetin, Ş. Güney, S. Dinçer 
 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD., ANKARA 
 

Metabolik etkilerini santral sinir sistemi ve periferik dokulardaki spesifik 
reseptörleri aracılığıyla yaptığı bilinen leptinin; çeşitli beyin bölgeleri ve 
pankreas Nitrik Oksit düzeyleri, beden ağırlığı, besin ve sıvı alımı, açlık kan 
şekeri (AKŞ) üzerine etkilerinin  araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda ortalama ağırlıkları 265 ± 35 gr olan 12 adet erkek Wistar 
Albino sıçan kullanıldı. Rastgele seçimle 2 gruba ayrılan sıçanlarda; deney 
grubuna leptin (0,1 mg/kg/gün) fosfat tamponlu serum fizyolojik (PBS) 
içinde çözülerek, kontrol grubuna aynı miktarda PBS 5 gün süre ile ve i.p. 
olarak  uygulandı; besin ve sıvı alımları izlendi. AKŞ glukometre, nitrik 
oksitin göstergesi olarak kabul edilen nitrit-nitrat (NO2-NO3) değerleri Griess 
yöntemi ile ölçüldü. İstatistiksel yöntem olarak Mann Whitney U testi 
uygulanarak p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. 

Leptin uygulanan hayvanlar kontrollerle karşılaştırıldığında; uygulama 
süresince günlük ortalama besin ve sıvı alımlarında uygulama öncesine göre 
anlamlı bir farklılık gözlenmezken, vücut ağırlıklarında belirgin azalma 
gözlenmiştir (p=0,004). Her iki grupta açlık kan şekerleri uygulama öncesine 
göre anlamlı artış göstermiş (p<0.05), ancak gruplar arasında bir fark 
bulunamamıştır. Leptin uygulanan deneklerde kontrollerle 
karşılaştırıldığında; beyinde serebellum, pons ve hipokampüs bölgelerinde ve 
pankreas dokusunda, nitrit-nitrat değerleri değişmezken, hipotalamusda nitrit  
düzeylerinde anlamlı artış saptanmıştır(p<0.05). 

Bu çalışmada uygulanan doz ve süredeki leptin sadece beden ağırlığında 
ve  hipotalamus nitrit düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki 
yaratmıştır. Bu bulgulara göre leptinin beden ağırlığında yarattığı değişimin, 
besin alımından bağımsız olduğu ve hipotalamusda nitrik oksit aracılı bir 
mekanizma ile  ilişkili  olabileceği söylenebilir.  

Bu çalışma Gazi Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı’nca 
desteklenmiştir. 
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TIP 2 DIABETES MELLITUS'LU HASTALARDA KAN LEPTIN 
SEVIYELERI İLE BAZAL METABOLIZMA HıZı, İNSÜLIN VE 

VÜCUT ADIPOZITESI ARASINDAKI İLIŞKI 

S. Gültürk1, S. Erdal1, U. Turaçlar1, F. Candan2, E. Özdemir1, U. Dal1 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji1 ve  
İç Hastalıkları2 Anabilim Dalı Sivas 

Yağ dokusundan salınan leptin hormonunun vücut ağırlığı ve vücut enerji 
dengesinin sağlanmasında önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Şişmanlarda 
serum leptin düzeyleri yüksektir. Ancak obeziteye eşlik eden insülin direnci  
(İR) ve dolayısı ile diabetes mellitus (DM) gibi hastalıkların leptin ile olan 
ilişkisi tam olarak bilinmemektedir. Araştırmamızda DM’lu hastalarda leptin 
ile bazal metabolizma hızı (BMR), insülin, İR ve vücut yağı arasındaki 
ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmamıza toplam 126 olgu dahil edildi. Hem hasta hem kontrol 
grubundaki denekler 40-60 yaşları arasında ki kişilerden seçilerek belirlendi.  

Birinci grupta bulunan ve kombine oral anti-diabetik (Biguanid + 
Sülfonilüre) alan  23 kadının yaş ortalaması 56.8±12.4, 17 erkeğin yaş 
ortalaması 54.0±9.0, ikinci grupta bulunan ve insülin kullanan 22 kadının yaş 
ortalaması 56.7±12.0, 20 erkeğin yaş ortalaması 54.5±7.5, kontrol grubu 21 
kadının yaş ortalaması 54.0±7.5, 23 erkeğin yaş ortalaması 53.5±9.7 yıl idi.       
Çalışmamızın istatistikel analizi için Korelasyon Analizi, Mann-Whitney U 
testi ve Kruskal Wallis Varyans Analiz testi uygulandı. 

Elde ettiğimiz bulgulara göre sağlıklı kişilerdeki leptin seviyesi ile BMR 
arasındaki kuvvetli korelasyonun (p<0.01), diabetik hastalarda (hap kullanan 
erkek, insülin kullanan kadın) olmadığı görülmüştür. Serum leptin düzeyleri 
tüm kadınlarda erkeklere göre belirgin olarak yüksek bulunurken 
(p<0.05),hem kadın hem erkeklerde vücut adipozitesi (vücut kitle indeksi 
(p<0.05), yağ yüzdesi (p<0.05) ve yağ kitlesi (p<0.01)) ile korelasyon 
gösterdiği saptanmıştır. Diabetik hastaların leptin değerlerinin kontrollerden 
farklı olmadığı (p>0.05) ve IR’nin kontrol gruplarına göre yüksek olduğu 
bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca İR’nin yüksek olarak saptandığı kadınlarda 
insülin (p<0.05) ve leptin (p>0.05) düzeylerinin de buna paralel olarak arttığı 
görülmüştür. 

Sonuç olarak leptinin DM’un fizyopatolojisinde etkin bir rol oynamadığı 
söylenebilir. Ancak şişmanlığın patogenezinde önemli etkisinin olduğu 
görülmektedir. 
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HIV REV PROTEIN MONOMERLERININ HIV RBE (REV BINDING 
ELEMENT)’E BAĞLANMASı VE MULTIMERIZASYONU ILE 

ANTI-HIV RIBOZIM MOLEKÜLLERININ HIV RNA’SıYLA KO-
LOKALIZASYONUNUN ARTTıRıLMASı 

Y. Yıldız 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Aydın 

Hammerhead Ribozimlerinin (RNA enzimleri) terapötik amaçla 
uygulanabilmeleri için, istenilen hedefle bağlanmaları şarttır. “Human 
immunodeficiency virus” (HIV) infeksiyonu, virüsün env geninin 
ekspresyonuna bağlıdır. HIV Rev proteini virüsün env RNA’sında bulunan 
karmaşık yapılı RBE denilen Rev “Binding Element”e bağlanır. 
Ribozimlerin kullanıldığı Anti-HIV gen tedavisinde HIV mRNA’sı ile anti 
HIV ribozim moleküllerinin birbirine yapışma olasılığını artırmak için 
aşağıdaki yöntem önerilmiştir: Orijinal HIV RBE’in ribozim molekülüne 
birleştirilmesi, Rev protein monomerlerinin hem HIV genomundaki RBE’e, 
hem de ribozim+RBE füzyon molekülündeki yem RBE’e aynı anda 
bağlanmaları ve bu monomerlerin müteakip mültimerizasyonları ile HIV 
RNA ve terapötik anti-HIV ribozim RNA’larının birbirlerine bağlanma 
olasılığını arttırabilir. Bu anlamda Yamada ve arkadaşları 1996’da HIV RBE 
molekülünü HIV RNA’sını U5 bölgesinden kesen bir “hairpin ribozim” ile 
birleştirdiler. ‘Sadece Ribozim ve Ribozim+RBE füzyon molekülü’ ile 
yaptıkları karşılaştırmalı in-vivo çalışmalarda, füzyon molekülüyle 
ribozimlerin antiviral aktivitelerinde önemli bir artış sağladılar. Fakat 
yukarıdaki fikrin çalıştığını gösteren herhangi bir in-vitro bulgu 
bildirmediler. Biz çalışmamızda in-vitro olarak, Rev proteini aracılığıyla 
terapötik ribozim ile HIV RNA’sının birbirlerine bağlanıp bağlanmadığını 
araştırdık. Bu amaçla, öncelikle HIV virüsü ile infekte CEM-T lenfositlerden 
hazırlanmış hücre ekstrelerinde ‘Antisense ve RNAseH haritalama 
metoduyla’ HIV env geninin HIV infeksiyonunun yayılmasında önemli rol 
oynayan gp120 ve gp 41 proteinlerini kodlayan kısımlarında ribozimler için 
en girilebilir yerleri saptayarak buralardan virüsün RNA’sını kesen 
“hammerhead” ribozimler hazırladık ve onları HIV RBE molekülüyle 
birleştirdik.”Rev binding” ve “gel shift retardation” yöntemlerini kullanarak 
içerisinde Rev proteini, RBE molekülleri (hem füzyon molekülündeki, hem 
HIV genomundaki) ve Ribozim RNA’sı ile HIV RNA’sını içeren bir 
ribonükleoprotein kompleksi oluştuğunu kanıtladık. Sonuçlarımız 
ribozimlerin antiviral etkisini artırmada bu yöntemin etkin olduğunu 
göstermektedir. 
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TROMBOSİT VE NÖTROFİLLER ARASINDAKİ FONKSİYONEL 
ETKİLEŞİMİN IN VİTRO KOŞULLARDA İNCELENMESİ 

A. Yakaryılmaz, G. Ersöz 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

Trombositler ve nötrofiller doku yaralanmasındaki hemostatik ve inflamatuvar 
cevapların önemli hücreleridir. Miyokard infarktusu, stroke ve ARDS ( Yetişkin 
solunum sıkıntı sendromu) gibi çeşitli patolojik süreçlerde birlikte yer alırlar. 
Nötrofillerin serbest oksijen radikalleri aracılığı ile doku faktörü üretimi ve 
trombosit aktivasyonunu düzenleyerek ateroskleroz ve tromboz patogenezinde 
önemli rol oynayabileceği vurgulanmaktadır. Diğer yandan trombositlerin de 
inflamasyonda rolü olabileceği düşünülmektedir. Sunulan çalışmada aktif trombosit 
ve nötrofil süpernatantlarının, trombosit ve nötrofillerin agregasyon ve sekresyonları 
üzerine etkileri değerlendirildi.  

19 ile 26 yaşları arasında, sigara içmeyen, herhangi bir ilaç kullanmayan, sağlıklı 
14 erkek gönüllüden alınan kan örneklerinden trombosit ve nötrofiller izole edildi. 
Çalışmanın ilk aşamasında trombinle inkübe edilen trombositlerden elde edilen 
süpernatantının nötrofil süspansiyonunda (ns) agregasyonu ve kemiluminesansına 
etkisi araştırıldı. İmpedans tekniği kullanılarak değerlendirilen nötrofil agregasyonu 
ve nötrofil kemiluminesansı lumi-agregometre ile ölçüldü. İkinci aşamada N-
formyl-L-methionyl-L-Leucyl-L-Phenylalanine (fMLP) ile uyarılan nötrofillerden 
elde edilen süpernatantın trombosit süspansiyonunda (ts) agregasyon ve ATP 
sekresyonu üzerine etkisi araştırıldı. Trombosit agregasyonunun 
değerlendirilmesinde impedans tekniği kullanıldı. ATP sekresyonu biyolüminesan 
tekniği ile değerlendirildi. Gruplar arası farklar non-parametrik Mann-Whitney U 
testi ile değerlendirildi. p<0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. Değerler 
ortalama ±SD olarak verildi. 

Nötrofil süspansiyonunda agregasyon şiddeti 4.95 ±0.6 ohm ölçülürken, 
trombosit süpernatantı eklendiğinde 1.23±1 ohm'a düştü (p<0.05). Nötrofil 
kemiluminesansı 87.9±32.1U iken trombosit süpernatantı eklendiğinde 
379.6±187U olarak ölçüldü (p<0.05). Nötrofil süpernatantının ise trombosit 
agregasyonu (ts= 3.5±1.4ohm, ts.+nötrofil süpernatantı=3.5±2ohm) ve ATP 
sekresyonu (ts= 1.1±0.5nM, ts.+nötrofil süpernatantı=0.9±0.5nM) üzerine etkisi 
olmadığı saptandı (p>0.05).  

Sunulan çalışma trombosit kökenli ürünlerin nötrofil fonksiyonlarınI etkilediğini 
gösterdi. Çok basamaklı ve karmaşık bir süreç olan nötrofil aktivasyonunda bu 
ürünlerin rollerinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği sonucuna varıldı. 
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SODYUM NİTROPRÜSİD’İN ERİTROSİT VE LÖKOSİTLERİN 
DEFORMABİLİTE ÖZELLİKLERİ İLE NİTRİT DÜZEYLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

F. M. Çomu, S. Aydoğan, H. Yapışlar  

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ab.D. Kayseri 

Nitrik oksit (NO)’in, başta damar genişletici etkisi olmak üzere vücutta 
birçok işlevi vardır. Lökositler tarafından salınan NO, mikroorganizmaları 
yok etmede immün sistemde rol oynadığı gibi, eritrositlerde de hemoglobin 
tarafından yakalanan bir moleküldür. Amacımız, NO vericisi olan 
sodyumnitroprussid (SNP)’in in-vitro lökosit ve eritrositlerin NO (nitrit) 
düzeyleri ile deformabiliteleri üzerinde oluşturacağı muhtemel değişiklikleri 
incelemektir. 

Çalışmamızda heparinize tam kan örneklerinden elde edilen eritrosit 
paketleri ve izole edilmiş lökositler kullanıldı. Bunlardan hematokrit değeri 
%5’lik eritrosit ve 1x106 hücre/ml lökosit süspansiyonları hazırlandı. İzole 
hücreler on (n=10)’lu dört gruba ayrıldı. Kontrol grubunu; SNP eklenmemiş, 
PBS tamponu içerisinde resüspande edilen hücreler, deney gruplarını ise; 
sırasıyla 0.1mM, 1mM ve 5 mM SNP ile 37° C’de 30 dakika inkübe edilen 
hücreler oluşturdu. NO’nun göstergesi olarak metaboliti olan nitrit (NO2) 
düzeyi ölçüldü. Bu işlem için modifiye edilmiş Griess yöntemi kullanıldı. 
Lökosit deformabilitesinin değerlendirilmesi için sabit akımlı, eritrosit 
deformabilitesinin ölçümünde ise sabit basınçlı filtrometre sisteminden 
yararlanıldı. Nükleopor-polikarbonat filtreden geçirilen hücrelerin akımına 
karşılık filtrasyon basıncındaki değişiklikler ölçüldü. Hücre süspansiyonu ve 
tamponu için ölçülen filtrasyon basınç değerleri birbirlerine oranlanarak 
rölatif direnci hesaplandı. 

Lökosit ve eritrosit süspansiyonları ile bunların tamponlarında, eklenen 
SNP konsantrasyonuna paralel olarak NO2 düzeylerinde anlamlı artış 
gözlenmiştir (p<0,05). Lökositler tarafından salınan NO (nitrit) miktarı SNP 
dozuna bağlı olarak anlamlı düşüş göstermiştir (p<0,05). Ortamdaki NO2 
düzeyinin artması ile her iki grup hücrenin deformabilite özelliklerinin bir 
göstergesi olan rölatif dirençte de artış gözlenmiştir (p<0,05). 

SNP ile inkübasyonun; lökositlerden sentezlenen NO’nun göstergesi olan 
nitrit düzeyinde azalma meydana getirdiği ve patojenlerle daha etkin 
mücadelesinde rolü olan deformabilite yeteneklerini bozduğu gözlenmiştir. 
Eritrosit deformabilitesindeki olumsuz değişikliğin ise, kan akımı ve doku 
perfüzyonunda işlevsel bozukluklara yol açması mümkündür. 
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ŞİZOFREN HASTALARDA PLAZMA TOTAL NITRIT SEVİYELERİ 
İLE ERİTROSİT DEFORMABİLİTE DEĞİŞİKLİKLERİ 

H. Yapışlar, M. B. Yerer, S. Aydoğan, F. M. Çomu 

Ericiyes Ünv. Tıp Fak. Fizyoloji A.B.D 38039-KAYSERİ 

Eritrositlerin deformabilite özellikleri hem kan akımının sürdürülmesini 
hem de mikrosirkülasyonu etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Özellikle 
oksidatif hasara yol açan durumlarda, eritrositlerin membran bütünlüğü 
bozulabilmektedir. Oksidatif hasara yol açan moleküllerden biri de nitrik 
oksittir. Mental rahatsızlıklardan biri olan şizofrenide de oksidatif hasar 
oluştuğu, serbest radikal düzeylerinin yükseldiği ileri sürülmektedir. 
Amacımız, şizofren hastalarda oksidatif stresten sorumlu tutulan 
moleküllerden biri olan nitrik oksit düzeylerinin değişip değişmediğini ve 
bununla bağlantılı olarak eritrosit deformabilitesindeki değişiklikleri 
araştırmaktır.Şizofreni teşhisi konulmuş ancak herhangi bir ilaç tedavisine 
başlanmamış, yaş ortalamaları 40 olan 10 şizofren hastasından ve 10 sağlıklı 
bireyden 7cc.'lik kan örnekleri alınmış ve hematokritleri % 5 olacak şekilde 
PBS tamponu içinde eritrosit süspansiyonları hazırlanmıştır. Eritrositlerin 
deformabilite özellikleri 10 cmH2O sabit basınç altında polikarbonat filtreler 
kullanılarak fitrometre yöntemiyle ölçülmüştür. Geçiş hızları ve basınçtaki 
değişiklikler ölçülerek deformabilite indeksleri olan RFR, RFT ve Rrel 
değerleri hesaplanmıştır (RFR: Rölatif Filtrasyon Oranı; RFT: Rölatif 
Filtrasyon Zamanı; Rrel: Rölatif Direnç). NO düzeyleri ise Griess 
yöntemiyle spektrofotometrik olarak nitrit ve nitrat üzerinden ölçülmüştür. 
Kontrol ve şizofren hasta grubu kanlarının plazmalarındaki total nitrit 
miktarları karşılaştırıldığında, şizofren hasta grubunda nitrit düzeylerinin 
anlamlı ölçüde artış gösterdiği bulunmuştur (p<0,05). Eritrosit deformabilite 
indekslerinden, eritrositlerin filtre olabilme özelliğinin şizofren hastalarda 
bozulduğu, RFR'nin azaldığı, RFT'nin uzadığı, Rrel'in ise arttığı 
görülmüştür. Şizofren hastalarda oksidan moleküllerden biri olan NO'nun bir  
göstergesi olarak total nitrit düzeylerinin yükselmiş olmasının, eritrosit 
deformabilitesinde meydana gelen olumsuz değişikliğin nedenlerinden biri 
olabileceğini düşündürmektedir. 
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TRANSPLANTASYON ÖNCESI KıSA SÜRELI KÜLTÜRLERIN, 
KORDON KANıNıN HEMATOPOETIK REJENERASYON 

KAPASITESI ÜZERINE ETKILERI 

F. Süzergöz1, S. E. Kuruca2 

İstanbul Üniversitesi. 1Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü. İmmünoloji ABD, 
2İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD. İSTANBUL 

Transplantasyonlarda kemik iliğine engrafmandan ve kemik iliği 
rejenerasyonundan hematopoetik kök hücreler sorumludur. Kısa süreli kemik 
iliği rejenerasyonunun CD34+ hücreler tarafından sağlanmasına karşın, uzun 
süreli hematopoezin daha primitif (CD34- Lin-) hücreler tarafından 
gerçekleştirildiği öne sürülmektedir. Transplantasyon sonrası kemik iliğine 
başarılı bir engrafmanın göstergesi olarak, kanda mutlak nötrofil sayısına 
ulaşma süresi dikkate alınmakta ve bunun da miyelomonositik seriye 
yönlenmiş CD33 ve HLA-DR eksprese eden CD34+ hücreler tarafından 
sağlandığı bilinmektedir.  

Çalışmamızda, kök hücre üzerine etkili olduğu bilinen IL-3, IL-6, IL-11, 
FL, KL ve Tpo’ nun kültürde kordon kanının kök, projenitör ve prekürsör 
hücre içeriği üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık 

Büyüme faktörleriyle süspansiyon kültürünün öncesi, kültürün 1. ve 2. 
haftasında aldığımız örneklerin flow sitometrik analizlerini ve metil selüloz 
koloni kültürlerini yaptık. Flow sitometrik analizlerde, CD34+ hücre 
sayısında artış olduğunu (p<0.003), aynı zamanda CD33 (p<0.001) ve HLA-
DR ekspresyonunda (p<0.0001) anlamlı artışların meydana geldiğini tespit 
ettik. Metil selüloz kültürlerinde de CFU-GM (p<0.074) ve CFU-GEMM 
koloni sayısılarında (p<0.156) artışların olduğunu tespit ettik. Korelasyon 
analizlerinde CD34 ekspresyonu ile CD33 (p<0.0001) ve HLA-DR 
(p<0.0001) ekspresyonları arasında ileri derecede anlamlı bağıntıların 
olduğunu tespit ettik. CD34 ekspresyonu ile CFU-GEMM koloni sayıları 
(p<0.026) arasında da anlamlı korelasyon olduğunu tespit ettik.  

Tüm veriler ortalama ve standart hata olarak ifade edildi. İstatistiksel 
analizlerde student-t testi ve Pearson korrelasyonu kullanıldı. 

Yaptığımız kısa süreli kültür sonucu elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde, kordon kanında miyelomonositik seriye yönlenmiş kök 
hücrelerin sayısında ve hücrelerin koloni oluşturma kapasitelerinde anlamlı 
artışların meydana geldiği görülmektedir. Bu değişikliklerin, transplantasyon 
sonrası kordon kanı hücrelerinin kemik iliğine engrafman yeteneğinde ve 
kısa süreli kemik iliğini yenileme kapasitelerinde artış meydana 
getirebileceğini düşünmekteyiz. 
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KORDON KANı MONONÜKLEER HÜCRE KÜLTÜRLERINDE  
T LENFOSITLERDEKI KANTITATIF DEĞIŞIKLIKLER 

F.Süzergöz1, S. E. Kuruca2 

İstanbul Üniversitesi. 1Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü. İmmünoloji ABD, 
2İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD. İSTANBUL 

Kemik iliği transplantasyonlarında karşılaşılan en önemli sorun, doku 
uyumu antijenlerinin yol açtığı ve konak organizmada ölümcül hasarlara yol 
açan GvHD (Graft versus Host Dissease)’ in görülmesidir.  

GvHD, genel olarak transplantasyon sonrası verici T lenfositlerinin 
konağa saldırısına dayanan bir hücresel yanıt olarak nitelendirilmektedir. 
Çeşitli araştırmacılar GvHD oluşumunun önüne geçebilmek için 
transplantasyon materyalinden T lenfositlerini uzaklaştırmayı 
denemektedirler. Bu amaçla uzun, karmaşık ve yüksek maliyet gerektiren 
yöntemler kullanılmakta ve aynı  zamanda bu işlemler sırasında hücre 
kayıpları da meydana gelmektedir. 

Transplantasyon materyalinden T lenfositleri uzaklaştırmak için yapılan 
hücre seleksiyonu yöntemlerinin yerine in-vitro kültürlerin kullanılmasını 
amaçlayan bir çalışma planladık. 

Çalışmamızda çeşitli büyüme faktörleriyle (IL-3, IL-6, IL-11, C-kit 
ligand, Flt3 ligand, Tpo) yaptığımız kısa süreli kültürün öncesinde % 12.98 
olan CD4+ T hücre sayısının, kültürün 1. haftasında % 1.94’ e  (p<0.0001) ve 
2. haftasında % 0.70’ e inerek izotipik kontrol antikoru seviyesine düştüğünü 
tespit ettik. CD4+ T lenfositlerinin aksine CD8+ T hücre sayısının, kültür 
öncesine (% 10.67) oranla kültürün 1. haftasında düşmesine (% 6.95, 
p<0.025) karşın 2. haftasında tekrar kültür öncesi düzeye yükseldiğini (% 
12.57, p<0.0279) tespit ettik.  

Tüm veriler ortalama ve standart hata olarak ifade edildi. İstatistiksel 
analizlerde student-t testi kullanıldı. 

Kordon kanı hücrelerini transplante etmeden önce uygun sitokinlerle 
yapılacak  kısa süreli kültürlerin, CD4+ T lenfositlerini azaltacağı ve bu 
sayede GvHD’ in önlenebileceği, ayrıca CD8+ T lenfositlerin varlığı ile de 
GvL (Graft versus Leukemia) etkisinin korunabileceğini düşünmekteyiz. 
Yine kök hücreye etkili büyüme faktörlerinin kullanılmasıyla, kordon 
kanında kök hücre içeriğinin zenginleşmesi sonucu kemik iliğine engrafman 
kapasitesinde artış meydana gelebileceğini düşünmekteyiz. 
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SELENYUM ILE INKÜBE EDILEN NORMAL LENFOSITLERIN 
DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ (NK) FONKSIYONLARı VE MITOJEN 

CEVABı 

S. Kuruca1, K. Akgün-Dar2, N. Turan2, E. Özbek3, B. Tağtekin4 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,  
Fizyoloji ABD1, Öğrenci4, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 2,  

Tıbbi Laboratuar Meslek Yüksek Okulu,Öğrenci3 
Selenyumun organizmada antioksidan enzimlerin artışına katkıda 

bulunarak hücresel immün cevapların düzenlenmesinde rol oynayabileceği 
düşünülmektedir. Çeşitli çalışmalarda antimutajenik, antikanserojenik, 
radioprotektif etkileri gösterildiğinden günlük diyetle ve vitamin 
kombinasyonları ile birlikte alınması önerilmektedir. 

Selenyum doza bağımlı olarak prooksidan veya antioksidan olabileceği 
için çok iyi doz ayarlaması yapılarak kullanılmalıdır. Bu nedenle biz 
selenyumun yüksek (10–2 M) ve düşük (10–6 M) konsantrasyonlarının immun 
sistem üzerine olan etkilerini, normal gönüllü kişilerden alınan periferik 
lenfositlerde in-vitro olarak araştırmayı amaçladık. 
İki ayrı dozda selenyum ile 24 saat inkübe edilen lenfositlerin hücre 

viabilitesine bakıldıktan sonra, mitojenik ve NK cevabı incelendi. Mitojenik 
lenfosit transformasyonu için PWM, PHA, ConA kullanıldı. NK sitotoksitesi 
için belli oranlarda lenfositler ile K562 hücreleri kültür ortamında inkübe 
edildi. Her iki testin sonunda kalan canlı hücreler MTT (methyl-thiazol-
tetrazolium, 5mg/ml ) ile boyanarak spektrofotometrik olarak (elisa reader) 
ölçüldü. 

Selenyum ile inkübasyondan sonra tripan mavisi ile sayılan lenfositlerde 
yüksek konsantrasyonda viabilite azalırken (57,1±6,8), düşük 
konsantrasyonda kontrol değerlere göre biraz daha yüksek bulundu 
(76,7±7,6), NK ve mitojen cevabı değişmedi. Yüksek dozda ise NK 
sitotoksisitesi önemli oranda baskılanırken(21,6±10,4), mitojen cevabı 
değişmedi. İstatiktiksel analizler için student-t testi kullanıldı. Bu sonuçlar 
rutin beslenmede selenyum kullanımına dikkat edilmesi ve bu konuda daha 
fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir.  
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K562 ERİTROLÖSEMİ HÜCRELERİNDE BÜYÜME FAKTÖRLERİ 
İLE BUSULFANIN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MODULASYONU 

K. Akgün-Dar1, S. Kuruca2, N. Ertan2 

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü1,  
İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı2 

Lösemi hücrelerinin otokrin olarak bazı büyüme faktörlerini salgıladıkları 
ve eksojen verilen in-vivo veya in-vitro büyüme faktörlerine ne yönde cevap 
verdikleri konusunda farklı bilgiler bulunmaktadır. Kemoterapi öncesi 
büyüme faktörleri verilerek daha çok tümör hücresinin hücre siklusüne girişi 
tetiklenip sitotoksik etkiyi yoğunlaştırmak amacıyla klinikte G-CSF, GM-
CSF kullanılmaktadır. 

Biz de bu çalışmada K562 eritrolösemi hücrelerinde, busulfanın sitotoksik 
etkisini G-CSF, GM-CSF, EPO ve INF-α’nın ne yönde modifiye ettiğini, 
hücre kültüründe canlı hücreleri kristal viyole ile boyayıp sayarak ve klonal 
proliferasyon testleri (CFU-GM ve BFU-E) ile araştırdık. Büyüme 
faktörlerini (G-CSF, GM-CSF ve INF-α 1000-200 U/ml, EPO 100-10 U/ml) 
ve busulfanı (0,8-0,4 mg/ml)  3 farklı dozda kullandıktan sonra en yüksek 
dozların kombinasyonunu denedik.  İstatistiksel analizler Student-t testi ile 
yapıldı.  

INF-α (125±41) ve busulfanın (68±16) ayrı ayrı ve birlikte (53±20) hücre 
proliferasyonunu baskıladığı, diğer büyüme faktörlerinin ise tersine kontrole 
göre daha yüksek oranda hücreleri stimüle etttiğini gözledik. Bu bulgulara 
göre, büyüme faktörlerinin sitotoksik etkiyi artırmak amacıyla kullanımının 
sakıncalarına dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
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LÖSEMI HÜCRELERINE FLAVONOIDLERIN ETKISI 

B. Atasever1, K. Akgün-Dar2, S. Kuruca1, V. Seyhanlı3, A. Meriçli3 

İstanbul Üniversitesi, 1İstanbul Tıp Fakültesi,  
Fizyoloji Anabilim Dalı, 2Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,  

3Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 
Flavonoidler doğada birçok bitkide, yaygın olarak bulunan düşük molekül 

ağırlıklı, bifenolik bileşiklerdir. Bu gruptan glikozidler kardiovasküler sistem 
düzenleyicileri olarak çok eskiden beri kullanılmaktadır. Son yıllarda ise, 
antienflamatuar etkileri, serbest radikal temizleyici özellikleri ve 
prokarsinogenezde inhibitör etkileri araştırılmaktadır. 

Bu çalışmada çeşitli bitkilerden elde edilen kafeik asit, apigenin, 
apigenin-7-glikozid, luteolin, luteolin-7-glikozid ve sinarinin akut 
lenfoblastik lösemili hastalardan alınan blastik hücreler ile bazı lösemik 
hücre dizileri üzerindeki etkileri araştırıldı. 

Dört ayrı dozda (500 - 0,5µg arasında) flavonoid ile muamele edilen belli 
sayıdaki hücreler ile in vitro kültür yapılarak, 3 gün sonunda canlı hücreler 
MTT (methyl-thiazol-tetrazolium-5mg/ml) ile boyandı. Formazan kristalleri 
DMSO ile çözülüp spektrofotometre ile ölçüldü. Kontrole göre proliferasyon 
ve sitotoksite indeksleri hesaplanarak , flavonoidlerin etkileri test edildi. 
İstatistiksel analizler için Student-t testi kullanıldı. 

500ug/ml kafeik asit hem lösemi hücrelerinde (23,5±12) hemde hücre 
serilerinde (45±30,4) proliferatif etki gösterdi. Sinarin (20,45±12,3), 
apigenin (19,5±9,6), luteolin-7-glikozid (19,5±12,1) ve apigenin-7-glikozid 
ise (20,9±8,6) oranında lösemi hastalarında sitotoksik etki gösterdi. Bu ön 
çalışmada kullanılan konsantrasyonlarda flavonoidlerin önemli sitotoksik 
etkisi bulunamadı. 
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NERIUM OLEANDER BITKISINDEN ELDE EDILEN  
EKSTRELERIN ANTILÖSEMIK ETKILERI 

N. Turan1, K. Akgün-Dar1, S. Kuruca2, F. Meriçli3,  
F. Süzergöz4  B. Atasever2 

İstanbul Üniversitesi, 1Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD, 
2İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD, 3Eczacılık Fakültesi,  

Farmakognozi ABD, 4Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji ABD 
Apocynacea familyasına ait Nerium oleander (zakkum), içerdiği 

glikozitlerden dolayı belli bir dozun üzerinde alındığında kalp yetmezliği 
sonucu ölüme yol açan toksik bir bitkidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, 
bitkinin suda çözülerek elde edilen ekstresinin, immün sistemin aktivitesini 
arttırdığı ve bazı kanser türlerinin iyileşmesinde etkili olduğu saptanmıştır. 

Çalışmamızda, günümüze kadar büyük ölçüde in vivo etkilerinin 
araştırıldığı nerium oleander’ in,  in vitro olarak HL-60 miyelomonositik 
lösemi hücre dizisi üzerindeki sitotoksik etkilerini incelemeyi amaçladık.  

Ekstrelerin hazırlanışı: Doğal ortamından toplanan bitkinin kök, gövde ve 
yaprak dokularının herbiri ayrı ayrı sokset aletinde etanol ile tüketildikten 
sonra alçak basınçta etanol yoğunlaştırılarak ekstreler elde edildi. Her bir 
ekstrenin 6  farklı konsantrasyonu ( 1000, 500, 50, 5, 0.5, 0.05 µg/ml) ve 
HL-60 hücreleri (100.000/ml) birlikte mikrokültür plaklarına konarak 37 0C 
de %5 CO2 li etüvde 48 saat inkübe edildi. Ayrıca ekstresiz pozitif kontrol 
kuyucukları ve hücresiz ekstrelerin bulunduğu negatif kontrol kuyucukları 
hazırlandı. Kültür sonunda canlı hücrelerin oranı MTT (methyl-thiazol-
tetrazolium-5 mg/ml) ile boyanarak spektrofotometrik yöntemle belirlendi. 
İsopropil alkol ile çözülen formazan, ELISA pleyt okuyucuda 620 nm 
referans dalga boyuna göre 540 nm’ de okundu. Deney ve kontrol gruplarnın 
absorbans değerleri karşılaştırılarak sitotoksite indeksi hazırladığımız bir 
bilgisayar programında hesaplandı.Literatüre göre % 50 ve üzeri olan 
değerlerin önemli ölçüde sitotoksisiteyi ve aynı zamanda antilösemik etkiyi 
ifade ettiği bilinmektedir (yaprak: %72,37± 9,26,  gövde: %67,03 ± 5,92,  
kök: %71,76 ± 2,55). 

Elde ettiğimiz ön sonuçlara göre yaprak ekstreleri en fazla olmak üzere, 
her üç ekstrenin (kök, gövde, yaprak) ilk üç konsantrasyonunun belirgin 
antilösemik etkisi olduğu görüldü. 
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L-ARGININE TEDAVİSİNDE GÖZLENEN ASPİRİNE DİRENCİN 
MEKANİZMASI 

 
 

G. Öner, İ. Bilgen, S. Cırrık 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 07070 Antalya 
 

Önceki çalışmalarımızda diyetsel L-argininin ile vasküler prostanoidlerin 
arttığı ve artan bu dilator prostanoidlerin aspirine dirençli olduğu 
saptanmıştır. L-arginine maruz kalan sıçanların aort halkalarında gözlenen 
bu aspirine direncin mekanizmasını saptamak amacı ile kontrol ve L-arginine 
(141 mg/kg) alan Wistar sıçanlara bir hafta süre ile intragastrik olarak (1) 1 
ml SF, (2) 8.6 mg/kg COX1 inhibe edecek doz aspirin, (3) 3.5 mg/kg selektif 
COX2 inhibitörü refacoxib, (4) aspirin + refacoxib, (5) aspirin + refacoxib + 
21.4 mg/kg parasetamol karışımı verildi. Sekizinci gün hayvanların aort 
halkalarında ACh ile oluşan izometrik gerim değişikliği 10-4 M L-NAME ve 
10-5M indometazin (INDO) varlığında ve yokluğunda incelendi. Düşük doz 
aspirin tedavisi ile maksimal yanıt, kontrol grubunda %95.5 ± 1.21 den 
%45.21 ± 4.28 e düştüğü halde, L-arginin tedavili grupta aspirinin etkisi 
anlamsız idi, ve diğer gruplarda 10-5M asetilkoline maksimal gevşeme yanıtı 
değişmedi. Bütün gruplarda maksimal yanıt L-NAME ile tamamen ortadan 
kalktı. Kontrol halkalarda (ring) INDO ile ortadan kalkan ACh cevabının 
payı %24.42 ± 2.93 iken bu pay 141 mg/kg L-arginine tedavili grupta 
%36.19 ± 5.64 e yükseldi (p < 0.001). Aspirin dilator prostanidlerin payını 
kontrolde anlamlı azaltırken (%5.6 ± 14.9) L-arginin + aspirin alanlarda bu 
değer %32.1 ± 3.90 olarak saptandı. COX-2 inhibitörü refacoxib tedavisinin 
kontrol halkalarda etkisi önemsiz iken L-arginin grubunda refacoxib, INDO 
duyarlı yanıtı anlamlı azalttı (%20.19 ± 13.07, p < 0.001). Aspirin + 
refacoxib karışımı kontrolde INDO duyarlı dilasyonu tamamen önledi, fakat 
L-arginin tedavili halkalarda hala devam eden  %13.8 ± 2.88 lik INDO 
duyarlı  gevşeme de tedaviye parasetamol ilavesi ile tamamen önlenebildi. 

Sonuç olarak bulgularımız diyetle L-arginin alan sıçanların aortasında 
nitrik oksid aracılı ve aspirine dirençli dilator prostanoidlerin artışından 
damarda beliren COX2 ve COX3 aracılı prostanoidlerin sorumlu 
olabileceğini göstermektedir. 
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SIÇAN PERİTONEAL NÖTROFİLLERİNDE OKSİDAN OLUŞUMU 
ÜZERİNE A-MELANOSİT STIMÜLAN HORMONUN ETKİSİ VE 

BU ETKİDE SİKLOOKSİJENAZ İNHİBİSYONUNUN ROLÜ 

B. K. Oktar1, M. Yüksel2, İ. Alican1 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Fizyoloji ve 2Biyokimya AbD, 
Haydarpaşa, 81326, İstanbul 

α-Melanosit stimülan hormon (α-MSH), lokal sitokinlerin etkilerini 
antagonize ederek veya nötrofil fonksiyonlarını inhibe ederek pekçok 
deneysel inflamasyon modelinde anti-inflamatuvar etki göstermektedir. 
Amaç: α-MSH’un uyarılmış sıçan peritoneal nötrofillerinden serbestlenen 
oksidanlar üzerine etkisini incelemek ve bu etkide siklooksijenaz (COX) 
inhibisyonunun rolünü ortaya koymaktır.  

Sprague-Dawley sıçanlardan oyster glikojen (%1; intraperitoneal) 
enjeksiyonunu takiben 4 saat sonra peritoneal lavaj ile elde edilen nötrofiller 
(2x106 nötrofil/ml), lipopolisakkarit (LPS; Salmonella Enderitidis kaynaklı; 
5µg/ml) ve phorbol 12-myristat 13-asetat (PMA; 1µM) ile uyarıldılar. 
Hücrelerde serbest oksijen metabolitlerinin oluşumu luminometre ile luminol 
ve lusigenin aracılı kemiluminisans (CL) yöntemi ile ölçüldü. Tek başına 
veya α-MSH (10-12-10-6 M) varlığında ölçülen CL değerleri non-selektif 
COX inhibitörleri indometazin, piroksikam veya selektif COX-2 inhibitörü 
nimesülid (10-8-10-5 M) varlığında tekrarlandı.  

LPS+PMA ile uyarılan nötrofillerde luminol ve lusigenin aracılı CL 
değerleri uyarılmamış hücrelere göre anlamlı şekilde artarken, lusigenin-
aracılı CL değeri (8224.3±899.4 AUC) 10-8 ve 10-6 M dozlarında α-MSH 
varlığında (sırası ile; 5248.8±496.2 AUC ve 4010.1±427.7 AUC; p<0.01) 
anlamlı şekilde azalma gösterdi. LPS+PMA ile meydana gelen artış 
(6036.4±636.9 AUC) indometazin (10-8–10–7 M) tarafından tamamen geri 
döndürüldü (5564.5±585.6 AUC ve 5994.9±828.8 AUC; p<0.05). Diğer 
COX inhibitörleri ise, bu etkiyi değiştirmedi. Bu verilere göre, α-MSH sıçan 
aktive peritoneal nötrofillerinde süperoksit oluşumunu COX-1 ve -2 aracılı 
bir mekanizma ile inhibe etmektedir. 

 
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 

desteklenmiştir (HEA-021/230501). 
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KıSA SÜRELI KÜLTÜRLERIN KORDON KANı MONONÜKLEER 
HÜCRELERININ CD34+ KÖK HÜCRE SAYıSıNA ETKISI 

F. Süzergöz1 S. E. Kuruca2 

İstanbul Üniversitesi. 1Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü. İmmünoloji ABD, 
2İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD. İSTANBUL 

İnsan hayatını tehdit eden bir çok malign hematolojik hastalıkta ve 
genetik bozuklukta kordon kanı mononükleer hücreleri transplantasyon 
amacı ile gittikçe yaygın olarak kullanılmaktadır. Kordon kanı belirli bir 
vücut ağırlığının altındaki hastalara transplante edildiğinde kemik iliği 
rejenerasyonunu başarı ile sağlamasına karşın, her bir göbek kordonundan 
elde edilen mononükleer hücre sayısı erişkinlere transplantasyon için yetersiz 
kalmaktadır. 

ICBTR (International Cord Blood Transplantation Registry) tarafından 
yayınlanan bildiride, kordon kanıyla başarılı bir transplantasyon için gereken 
ortalama mononükleer hücre sayısı 4 x 107 / kg olarak açıklanmıştır. Başka 
bir çalışmada transplantasyon sonrası kemik iliğine başarılı bir engrafman 
gelişimi için gereken CD34+ hücre sayısı 5 x 105 / kg olarak bildirilmektedir. 

Çalışmamızda hematopoetik kök hücreler yönünden zengin bir 
transplantasyon materyali olan kordon kanının in vitro kültürlerini yaparak, 
erişkin hastalara transplantasyon için yeterli kök hücre sayısına ulaşmayı 
amaçladık.  

Kültür öncesi 3.7 x 106 ± 0.2 x 105 olan total mononükleer hücre sayısı; 
IL-3, IL-6, IL-11, C-kit ligand, Flt3 ligand ve Tpo ile sürdürülen 2 haftalık 
kültür sonunda yaklaşık iki kat artış göstererek ortalama 7.4 x 106 düzeyine 
ve CD34+ hücre sayısı yaklaşık dört kat artış göstererek 8.8 x 105 düzeyine 
çıkmış olduğunu saptadık. 

Tüm veriler ortalama ve standart hata olarak ifade edilerek, istatistiksel 
analizlerde student-t testi kullanıldı. 

Transplantasyon için ihtiyaç duyulan CD34+ hücre sayısının 5 x 105 / kg 
olduğu düşünüldüğünde, 15 ml kordon kanından elde edilecek mononükleer 
hücrelerle yapılacak 2 haftalık kısa süreli kültür sonucu, 25 kg lık bir hastaya 
yetecek sayıda CD34+ hücre elde edilmesi mümkün görünmektedir. 
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PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN NÖBETLERDE 
ERİTROPOETİNİN KORUYUCU ETKİSİ 

G. Üzüm, N. Bahçekapılı, Y. Z. Ziylan 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi  
Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Hematapoetik etkisi bilinen Eritropoetin (EPO) fetusta karaciğerde, erişkinde 
böbrekte sentezlenir. Ancak son yıllarda EPO’nun MSS, testisler ve kadın üreme 
organlarında da sentezlendiği ve bu organlarda EPO reseptörlerinin bulunduğu 
gösterilmiştir. Çalışmalar özellikle MSS’deki iskemi, eksitotoksisite, travma, 
konvülziyon, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda EPO’nun 
nöron koruyucu etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Böbrek yetmezliği ve anemi 
hastalarında iyi tolere edilmesi nedeniyle EPO’nun diğer nöroprotektif  ajanlara 
alternatif drog olarak kullanılabileceği tezi ileri sürülmüştür. Nörodejeneratif 
hastalıkların patogenezinde nöron hasarı ve kan-beyin bariyeri (KBB) 
bütünlüğünün bozulması neden/sonuç ikilemi hala tartışmalı bir konudur. 
Amaç: Çalışmamızda KBB bütünlüğünün ve nöron hasarının birlikte gözlendiği 
epileptik nöbetlerde, EPO’nun nöbetlerin latansına,şiddetine,süresine,KBB 
geçirgenliğine ve bu yolla oluşan nöron hasarı üzerine etkisi araştırıldı. 

Materyal ve metod: Çalışmada Wistar türü erkek sıçanlar kullanıldı. Deneyler 
dört grupta planlandı. 1-Kontrol grubu (serum fizyolojik) 2-EPO grubu (3000u/kg 
i.p.) 3-Pentilentetrazol (PTZ) grubu (80mg/kg i.p.) 4-EPO+PTZ grubu Tüm 
hayvanlarda deney süresince femoral arterden kan basıncı ve EEG kaydı alındı. 
Nöbetler latans,şiddet ve frekans açısından 1 saat incelendi. Evans Mavisi 
verilerek KBB geçirgenliği görsel ve spektrofotometrik olarak incelendi. Nöron 
hasarı 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) ile boyanarak gösterildi. 
Nöbetler PTZ ile oluşturuldu. EPO, PTZ’ den 24 saat önce verildi. 

Sonuç: PTZ verilmesi; kan basıncında artışa, 1. dakikada nöbetlerin 
başlamasına ve 1 saat süreyle aralıklı, şiddetli tonik klonik nöbetlere neden oldu. 
Beyinde bölgesel olarak KBB permeabilite artışı da gözlendi. Kontrol hayvanlara 
uygulanan EPO kan basıncında anlamlı artışa yol açtı. EPO uygulanan sıçanlara 
PTZ verilmesi kan basıncında ayrıca artışa neden olmadı. Nöbet latans, şiddet ve 
süresinde anlamlı (p<0.001) azalmaya neden oldu. KBB permeabilitesinde artış 
da anlamlı olarak (p<0.05) azaldı.  

EPO’nun gözlenen koruyucu etkisi ile ilgili birçok hipotez ileri sürülmesine 
rağmen sonuçlarımız bu etkinin NO salınımını azaltarak ortaya çıktığı tezini 
desteklemektedir. 
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CİSPLATINE BAĞLı NÖROPATIDE SCHWANN HÜCRELERI VE 
LÖSEMI İNHIBITÖR FAKTÖRÜN ETKILERI 

G. Öztürk1, M. Taşpınar2 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilimdalı1,  
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilimdalı2, Van 

Cisplatin pek çok neoplastik hastalıkta kullanılan bir kemoterapötik ajandır. 
Kullanımını güçleştiren en önemli yan etkilerinden biri periferal nöropatidir. Bu 
komplikasyonun daha çok arka kök ganglionların kalın ve miyelinli aksonları olan 
büyük primer duyu nöronlarını etkilediği gösterilmiştir. Ancak cisplatinin Schwann 
hücrelerini nasıl etkilediği ve bunun oluşan nöropatideki rolü çok daha az 
incelenmiş bir konudur. In-vivo ve in-vitro bölümlerden oluşan bu çalışmada 
cisplatin nöropatisinde Schwann hücrelerinin nasıl etkilendiği incelenmiş ve lösemi 
inhibitör faktörün (LIF) patolojik değişiklikler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Yetişkin dişi farelere haftada 2 doz olmak üzere toplam 9 doz cisplatin 2mg/kg 
IP verildi; kontrol olarak belirlenen bir grup hayvana ise sadece serum fizyolojik 
enjekte edildi. Cisplatin alan hayvanlarda nöropatinin oluşması haftalık 
gerçekleştirilen kuyruk çekme (tail-flick) testi ile takip edildi. Nöropati gelişen 
hayvanlardan bir gruba cisplatinin yanısıra son hafta gün aşırı toplam 4 doz, 2 
mikrogram/kg SC LIF verildi. Son cisplatin ve LIF uygulamasından bir gün sonra 
kuyruk çekme testi ile hayvanların nöropatik durumları değerlendirildi. Bunun 
ardından tüm hayvanlar öldürülerek arka kök ganglionları çıkarıldı ve bütün olarak 
ekstrasellüler matriks (ECM) içine ekilerek üzeri RPMI1640 kültür vasatıyla 
kaplandı. Etüvde tutulan bu preperatlar toplam üç gün boyunca 24 saatte bir 
mikroskobik olarak değerlendirildi. Bu değerlendirmede ganglionlardan ECM içine 
göç eden hücrelerin sayımı gerçekleştirildi. İstatistiksel değerlendirmeler “paired” 
ve “unpaired” Student t-testleri ile gerçekleştirildi. 

Kuyruk çekme testi cisplatinin duyusal nöropatiye yol açtığını gösterdi 
(başlangıç 4.9±1sn, son 6.12±1.2sn, p<0.05). Son hafta LIF almış farelerde ise 
reaksiyon süresinde anlamlı bir uzama olmadı (başlangıç 4.53±0.7sn, son 
5.42±1.6sn, p>0,05). Cisplatin nöropatisi olan farelerden alınan ganglionlardan 24, 
48 ve 72. saatlerde meydana gelen Schwann hücresi göçünün, kontrol grubuna göre 
daha az olduğu görüldü (72.saatte cisplatin grubu 16.6±3.4, kontrol grubu 47.8±9.6, 
p<0.05). LIF grubunda ise kontrollerden farklı bulunmayan sayıda göçen hücre 
gözlendi (32.6±6.8, p<0.05). Bu çalışma, cisplatin nöropatisinde Schwann 
hücrelerinin önemli derecede etkilendiğini ve LIF uygulamasının, nöropatik 
bulgularda fonksiyonel iyileşmeyle birlikte Schwann hücrelerindeki bu olumsuz 
etkiyi düzeltebildiğini göstermiştir. 
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ADInstruments, Fen ve Sağlık Bilimleri ile ilgili araştırma ve eğitimde 
kullanılan "Veri Kayıtlama ve Analizleme" sistemlerini üretir ve 

geliştirir.  PowerLab (önceki ismi MacLab) sistemlerimiz "PowerLab" 
kayıt üniteleri, Chart ve Scope Software'lerinden oluşmaktadır.  

    

                       Bazı Ürün ve Uygulamalara Örnekler 
         - Ürünler -                               - Uygulamalar-  
* Digital Data Acquisition Systems         * EEG, EMG, EOG, ECG 
* Bridge Amplifiers                                 * Heart rate Variability 
* Biological Amplifiers                            * Blood Pressure 
* Spirometer                                             * Blood Flow & Oxygenation 
* Exercise Physiology Systems                * Langendorff Heart 
* Isolated Stimulators                               * Respiration Studies 
* Organ/Tissue Bath Systems                   * Isolated Tissue Studies 
* Ussing Chambers                                   * Dose response Experiments 
* Laser Doppler Blood Flow Meter         * Electrophysiology 
* Force & Displacement Transducers      * Continuous Gas Analysis 
* Blood Pressure Transducers                  * Membrane Transport Studies 
* Flow Heads & Temperature Probes      * Sleep Studies 
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